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У Москві 15 липня по
чав роботу VII пленум 
ЦК ВЛКСМ. Не пленум 
запрошені секретарі рес
публіканських, крайових, 
обласних комсом о л ь- 
ських організацій, ком
сомольські працівники 
Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Фло
ту, пропагандисти, 
тори, передовики
мисловості і сільського 
господарства, студенти і 
учні. На порядку денно
му плену/лу — два пи
тання: про підсумки
міжнародної Наради ко
муністичних і робітничих 
партій у Москві; про ро
боту комсомольських 
організацій по виконан
ню Постанови ЦК КПРС 
«Про підготовку до 
100-річчя з дня народ
ження Володимира Іллі
ча Леніна».

Пленум відкрив пер
ший секретар ЦК ВЛКС/А 
Є. М. Тяжельников.

З доповіддю про 
сумки міжнародної 
ради комуністичних 
бітничих партій на 
нумі виступив член 
літбюро ЦК КПРС, 
ретар ЦК КПРС 
Суслов.

М. А. Суслов спинився, 
зокрема, на основних 
завданнях Ленінського 
коллеомолу, що виплива
ють з Постанови червне
вого (1969 р.) Пленуму 
ЦК КПРС «Про підсумки 
міжнародної Наради ко
муністичних і робітничих 
партій». Обов’язок ком
сомолу, сказав він, і да
лі розвивати безустанну 
діяльність по згуртуван
ню міжнародного демо
кратичного юнацького 
руху, зміцненню друж
ніх зв'язків з зарубіжни- 
ми юнацькими, молодіж
ними організ а ц і я м и, 
особливо країн соціаліс
тичної співдружності, ви
являти солідарність з 
молоддю Південн ого 
В'єтнаму та інших країн, 
які борються проти ім
періалізму. Треба також 
активно вести роботу 
нашому комсомолові і з 
іншими молодіжними 
організаціями.

Слід розгорнути ши
року ідейно - виховну, 
теоретичну роботу в на
прямах, які визначені 
документами Наради.

Червневий Пленум ЦК 
КПРС відзначив зросле 
значення ідейно-теоре-
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тичної, політичної робо
ти нашої партії і з особ
ливою силою підкреслив, 
що тепер треба вдоско
налювати ідейно-політич
ну роботу. Все більшого 
значення набирає вихо
вання радянських людей 
в дусі інтернаціоналізму, 
радянського соціалістич
ного патріотизму, друж
би народів СРСР, вихо
вання почуття гордості 
за свою партію, за свою 
країну, готовності відда
ти свої сили справі ко
мунізму, розуміння гли
бокого інтернаціональ
ного змісту всіх наших 
перемог.

Особливе значення має 
підвищення рівня всієї 
ідейно-виховної' роботи 
серед молоді, виконан
ня завдань, поставлених 
у Постанові ЦК КПРС 
«Про 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного 
виховання молоді». Не
обхідно, щоб кожний 
комсомолець, усі юнаки 
й дівчата систематично 
вивчали основи марк
систсько-ленінської те
орії, розуміли закони 
суспільного розвитку, 
розбиралися в складнос
тях міжнародної обста
новки. Без цих знань, то
вариші, сказав М. А. 
Суслов, не можна бути 
справжнім борцем за 
перемогу комунізму.

Комуністична партія 
Радянського Союзу, ра
дянський народ, керую
чись вченням 
завжди розглядали 
ціалістичне 
зміцнення 
оборонної 
Радянської 
свій найважливіший 
тріотичний та інтернаціо
нальний обов’язок. •

Економіка Радянського 
Союзу досягла високого 
рівня. Ми маємо всі під
стави пишатися своїми 
досягненнями. Наше на
родне господарство роз
вивається темпами, які 
значно перевершують 
темпи розвитку капіта
лістичної економіки.

Народногосподарський 
план нашої країни вико
нується успішно за всіма 
найважливішими показ
никами. Однак і завдан
ня, які стоять перед ра
дянським народом, гран
діозні. Наші зусилля по
винні бути зосереджені
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КАИЗАВЗЯТІШИМ 
ВИМПЕЛИ

На 250 гектарах поклад 
валки пшеницю механізатори 
Сагайдацької птахофабрики 
Устинівського району. Серед 
женців уже визначилися най- 
дбайлпвіші. Цс — Віктор Мсрз- 
лоїї та Іван Личмаи. Щодня 
при нормі 22 гектари вони ско
шують пшеницю на ЗО — 33 гек
тарах. На їх агрегатах замайо
ріли червоні вимпели.

СИН.
Як тільки її колгоспі імені Котопського почали косовицю 

пшеїніці, в перших жнивних «блискавках» з'явилося ім’я 
комбайнера Василя Гречки. А потім:

«В. Гречка працює разом з сином Володимиром. Батько і 
спи за неповних два світлових дні викопали трьохзмінпу 
норму».

В шерензі кращих і молодий комбайнер Віктор Бондар.

Гайворонський район. М. ПЛАТОНОВ.

ЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ 1

УКІС ГРИГОРІЯ 
ОРЛОВА

На очах змінюється палітра 
полін колгоспу імені Жданова. 
Ще кілька Дні» тому скрізь 
буяла зелень колосистих пше
ниць, тепер п жовтаве вбран
ня одягліїся ниви. Механізато- 

скоенли горох і одразу

розпочали й косовицю озимої 
пшениці. Вже першого дня на 
звал було скошено ЗО гекта
рів. А потім неабиякий роз
гін узяв молодий комбайнер 
Георгій Орлов. Хоч і погода 
заважала працювати, він по
клав у валки за зміну ози
мину на 15-гсктарній площі.

В. СЕМЕНА, 
волинський раЙО:

у цк лкему

ЖНИВУВАТИ
Жнива — вирішальний етап боротьби 

за хліб. Своєчасне і високоякісне зби
рання врожаю четвертого року п’яти
річки значною мірою залежить від ак
тивності сільської молоді, комсомольців 
колгоспів і радгоспів, об’єднань і відді
лень «Сільгосптехніки», від дальшого 
розгортання соціалістичного змагання 
молодих трудівників села за гідну зу
стріч 100-річчя з дня народження В. І, 
Леніна.

ЦК ЛКСМ України, колегії Міністер
ства сільського господарства УРСР, Міні
стерства радгоспів УРСР та правління 
Українського науково-технічного товари
ства сільського господарства прийняли 
спільну постанову, в якій визначаються 
завдання комсомольських організацій 
республіки по забезпеченню активної 
участі комсомольців і молоді в збиранні 
врожаю 1969 року. Одним із найголовні
ших завдань обкомів, райкомів ЛКСМУ, 
комітетів комсомолу колгоспів і радгос
пів, говориться в постанові, є посилення 
організаторської роботи серед молоді по

■УДАРНОМУ!
активізації її участі в збиранні врожаю. 
Комітетам комсомолу разом із відповід
ними господарськими і профспілковими 
організаціями слід розгорнути серед 
комсомольсько-молодіжних колективів, 
екіпажів збиральних агрегатів, молодих 
механізаторів, усієї молоді колгоспів і 
радгоспів, об’єднань і відділень «Сіль
госптехніки», працівників залізничного 
транспорту соціалістичне змагання за 
своєчасне і високоякісне проведення 
жнив, перевезення і зберігання врожаю.

Комітетам комсомолу треба забезпе
чити гласність змагання, правильне по
єднання морального і матеріального йо
го стимулювання.

Оголошено республіканський конкурс 
на кращий комсомольсько-молодіжний 
екіпаж. У ньому можуть браги участь 
всі молоді комбайнери, комсомольсько- 
молодіжні комбайнові екіпажі, зайняті 
на збиранні врожаю ранніх зернових 
культур. Переможцем конкурсу буде 
вважатися комсомольсько-молодіжний 
комбайновий екіпаж, який збере зерно

ві на найбільшій площі і одержить най
більший намолот зерна при умові забез
печення високої якості збиральних робіт.

Кращий комсомольсько-молодіжний 
комбайновий екіпаж республіки — пере
можець конкурсу — заноситься до Кни
ги пошани Української орденів Леніна, 
Жовтневої Революції та Червоного Пра
пора республіканської комсомольської 
організації і преміюється цінними пода
рунками. Комсомольсько-молодіжні ком
байнові агрегати — переможці конкур
су від кожної області — нагороджую
ться Почесною грамотою ЦК ЛКСМУ і 
преміюються цінними подарунками. Мо
лоді комбайнери, які досягай кращих 
показників на жнивах, будуть нагород
жені Почесною грамотою ЦК ЛКСМУ, 
Почесною грамотою відповідних міні
стерств, а також представлені до наго
родження Почесною грамотою ЦК 
ВЛКСМ та нагрудним знаком ЦК 
ВЛКСМ «Золотий колос». Всіх пере
можців республіканського конкурсу мо
лодих комбайнерів у Всесоюзний день 
працівників сільського господарства буде 
запрошено до Києва для зустрічі в ЦК 
лкему.

Комітетам комсомолу первинних ком
сомольських організацій, райкомам, об
комам ЛКСМУ необхідно надати госпо
дарським органам практичну допомогу у 

введенні в дію передбачених планом Н 
елеваторів, складських приміщень, ас
фальтованих майданчиків, їх механізації, 
виконанні плану підготовки кадрів.масо
вих професій, забезпеченні двозмінної 
роботи автомобільного транспорту, зміц
ненні трудової дисципліни, впроваджен- і 
ні нових форм організації праці, скоро
ченні простоїв машин, запобіганні втра
там зерна. Обов’язок кожного комітету 
комсомолу — активно допомагати - пар
тійним організаціям у посиленні масо
во-політичної роботи в період ЖНИВ. СИС- ! 
тематично організовувати виступи агіт- • 
культбрїігад, політінформаторів і агіта- ! 
горів безпосередньо на робочих місцях,-, 
випускати листівки, стінгазети. Слід ак
тивно поширювати досвід молодих пере
довиків жнив, домагатися, щоб він став І 
надбанням усіх молодих хліборобів.

Особливу увагу треба приділити ство- • 
рению належних виробничих та побуто- І 
вих умов для працюючих, забезпеченні І 
їх гарячим харчуванням, необхідними ■ 
промисловими та продовольчими това- | 
рами.

Штаби і загони «Комсомольського 
прожектора» повинні взяти під неослаб- і! 
ний контроль хід підготовки та ярове- ! 
дення жнив, широко практикувати рей
ди перевірки, вести наполегливу бороть- ; 
бу проти втрат зерна, за своєчасне яніс- , 
не завершення жнив.
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(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

тепер на забезпеченні 
виконання і перевико
нання державних планів 
та завдань п ятирічки, на 
всемірному прискоренні 
науково-технічного про
гресу, дальшому підви
щенні продуктивності 
праці, кращому викори
станні виробничих по
тужностей і максималь
ному використанні всіх 
наявних резервів для то
го, щоб ще більше при
скорити будівництво ма
теріально-технічної бази 
комунізму і дедалі пов
ніше задовольняти мате
ріальні та культурні по
треби нашого народу.

Це наш обов’язок не 
тільки перед країною, 
але й перед революціо
нерами всього світу. Тре
ба добитися, щоб почут
тя інтернаціональної від
повідальності породжу
вало нове натхнення в 
самовідданій праці по 
здійсненню великих зав
дань комуністичного бу
дівництва.

У виконанні завдань 
комуністичного будівни
цтва величезна роль на
лежить радянській мо
лоді та її авангарду — 
Ленінському комсомоло
ві. Відданістю ідеям ко
мунізму, великій справі 
партії, ініціативою, неви
черпною енергією і ге
роїчними звершеннями в 
будівництві соціалізму і 
комунізму наш славний 
комсомол заслу ж е н о 
здобув глибоку повагу 
радянського народу.

Радянський народ з 
величезною увагою сте
жив за роботою міжна
родної Наради. На адре
су Наради надійшли ти
сячі і тисячі листів і те
леграм, в яких трудящі 
нашої країни висловлю
вали свою одностайну 
підтримку політиці КПРС, 
непохитну ріши м і с т ь 
внести новий вклад у 
справу боротьби проти 
імперіалізму.

З величезним задово
ленням сприйняли під
сумки Наради всі радян
ські люди. Успішне за
вершення Наради викли
кало велике політичне і 
трудове піднесення в на
шій країні. Це і є най
краща оцінка підсумків 
Наради.

Наприкінці' М. А. Сус
лов сказав:
— Від імені Центрально

го Комітету КПРС і Ра
дянського уряду до
звольте висловити твер
ду впевненість у тому, 
що Центральний Комітет 
комсомолу, вся Ленін
ська Комуністична Спіл
ка Молоді, вся радян
ська молодь з ще біль
шою енергією і напо
легливістю перетворю
ватимуть у життя рішен
ня XXIII з’їзду КПРС і 

зустрінуть славний юві
лей великого Леніна но
вими блискучими успіха
ми в будівництві кому
нізму,

У дебатах в першому 
питанні порядку денного 
взяли участь: перший 
секретар ЦК ЛКСЛ\ Ук
раїни О. С. Капто, роз
ливальник сталі Куз- 
нецького металургійного 
комбінату Ю. Є. Гуляєв, 
голова Комітету моло
діжних організацій СРСР 
Г. І. Янаєв, перший сек
ретар ЦК ЛКСМ Узбе
кистану Р. X. Абдуллаєва, 
Герой Радянського Сою
зу лейтенант Ю. В. Ба- 
банський, ланкова чає- 
водської ланки колгоспу 
імені Цулукідзс Цулукід- 
зевського району Гру
зинської РСР, Герой Со
ціалістичної Праці Д. І. 
Цівцівадзе, секретар ко
мітету ВЛКСМ МДУ, кан
дидат юридичних наук 
В. Т. Квіткін, перший 
секретар Ленінградсько
го обкому ВЛКСМ Р. В. 
Ніколаєв, поет, лауреат 
літературного конкурсу 
імені М. Острозського 
Ф. І. Чуєв, перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников.

Промовці висловили 
почуття глибокого задо
волення підсумками між
народної Наради кому
ністичних і робітничих 
партій, почуття величез
ної вдячності рідній Ко
муністичній партії, роль 
якої у зміцненні і роз
витку світової соціаліс
тичної системи, згурту
ванні всіх антиімперіа
лістичних сил дістала ви
соку оцінку на міжна
родному форумі кому
ністів.

Всі промовці підкрес
лювали, що документи, 
прийняті на Нараді, зна
ходять палкий відгук в 
юних серцях, породжу
ють прагнення ще краще 
працювати на благо со
ціалістичної Батьківщи
ни. Підсумки Наради, 
Постанова червневого 
(1969 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, озброюють ком
сомольців, усіх юнаків і 
дівчат нашої країни яс
ним розумінням сучас
ного етапу боротьби за 
соціальний прогрес і ви
зволення народів від гні
ту капіталу, проти реак
ції і війни.

Одно з найважливі
ших завдань комсомолу 
полягає в тому, щоб до
нести до свідомості кож
ної молодої людини 
глибокий смисл і зміст 
документів, прийнятих на 
міжнародній Нараді в 
Москві.

Пленум ЦК ВЛКСМ 
прийняв рішення, в яко
му одностайно схвалив 
Постанову червневого 
(1969 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, дану в ньому оцін
ку підсумків міжнарод

ної Наради комуністич
них і робітничих партій.

Висловлюючи думку 
всіх комсомольців, всіх 
юнаків і дівчат Радян
ського Союзу, пленум 
ЦК ВЛКСМ палко підтри
мав принципову пози
цію нашої партії у най
важливіших питаннях тео
рії і практики комуніс-- 
тичного руху, боротьби 
проти імперіалізму на 
сучасному етапі.

Комсомольці, радян
ська молодь високо ці
нять роботу комуністів 
по революційному вихо
ванню молоді, по даль
шому піднесенню мо
лодіжного руху. Тільки 
тісний зв’язок з робіт
ничим рухом і його ко
муністичним авангардом 
може відкрити перед 
юнаками і дівчатами 
справді революційну 
перспективу.

У постанові пленуму 
ЦК ВЛКСМ засуджую
ться авантюристичні дії 
китайських керівників, 
які заважають згурту
ванню народів.

Враховуючи, що еко
номічні, науково-технічні 
досягнення, зміцнення 
обороноздатності Радян
ського Союзу, говори
ться далі у постанові 
пленуму ЦК ВЛКСМ, 
справляють величезний 
революц іо нізуючий 
вплив на світовий сус
пільний розвиток, пле
нум звертається до всіх 
радянських юнаків і 
дівчат з закликом до
класти ще більше зусиль 
для забезпечення нових 
успіхів комуністичного 
будівництва в нашій 
країні.

З ім’ям Леніна, під ке
рівництвом Комуністич
ної партії кожна молода 
людина країни Великого 
Жовтня готова на нові 
звершення в ім’я торже
ства ідей комунізму.

У Москві 16 липня 
продовжував роботу VII 
пленум ЦК ВЛКСМ. Його 
учасники з глибокою за
інтересованістю обгово
рювали друге питання 
порядку денного — про 
роботу комсомольських 
організацій по виконан
ню Постанови ЦК КПРС 
«Про підготовку до 
100-річчя з дня народ
ження Володимира Іллі
ча Леніна».

Величезне політичне і 
трудове піднесення ха
рактеризує тепер життя 
багатомільйонного моло
дого покоління, яке ра
зом з усім радянським 
народом готується гідно 
зустріти 100-річчя з дня 
народження великого 
вождя. Про діла і успіхи 
молоді розповіли на 
пленумі перший секре
тар ЦК ЛКСМ Казахста
ну У. Джанібеков, пер
ший секретар ММК 
ВЛКСМ Л. Матвеев, сек
ретар Кагарлиць кого 

райкому комс о м о л у 
В. Улянчик, секретар 
комітету ВЛКСМ Кіров- 
ського заводу Ю. Нікітін.

Навчити молодь роби
ти життя за Іллічем, за
лучати до великої спад
щини марксистсько-ле
нінської думки нові й 
нові тисячі юнаків і дів
чат — це завжди було 
особливою турботою Ле
нінського комсомолу. 
Представник казахстан
ської комсомолії розпо
вів учасникам пленуму 
про те, як у системі по
літичної освіти молодь 
вивчає біографію Ілліча, 
його праці.

Більш як півмільйона 
юнаків і дівчат республі
ки готують до 100-річчя 
з дня народження вож
дя особисті трудові по
дарунки. Самовіддано 
працюють молоді гірни
ки рудного Алтаю, хімі
ки Джамбула, машино
будівники Алма-Ати, бу
дівники Казахстанської 
магнітим, каналу Іртиш — 
Караганда.

Говорячи про успіхи, 
У. Джанібеков звернув 
також увагу учасників 
пленуму на окремі ви
падки формалізму, що 
допускається при орга
нізації змагання серед 
молоді. У деяких комсо
мольських працівників у 
цій важливій справі ще 
не вистачає уміння, на
полегливості, принципо
вості.

Кожен третій з трудів
ників столиці нашої Бать
ківщини — Москви — 
людина комсомольсько
го віку. Говорячи про 
трудове виховання юнац
тва, перший секретар 
ММК ВЛКСМ Л. Матвєєв 
відзначив характерну ри
су 850-тисячного мос
ковського комсомолу — 
постійне прагнення пра
цювати по-удар н о м у, 
творчо. Молоді робітни
ки автозаводу імені Ле
нінського комсомолу ви
рішили на честь 100-річ
чя з дня народження 
Ілліча випустити в неро
бочий час сто автомобі
лів «Москвич» і заробле
ні гроші передати у 
фонд п’ятирічки. Сто 
тисяч підшипників скла
дуть понад план комсо
мольці Першого держав
ного підшипникового за
воду.

Продуктивна праця — 
серцевина, основа кому
ністичного вихова н н я, 
трудовий колектив — 
головна виховна сила. 
Насамперед тут формує
ться світогляд, громад
ське обличчя комсо
мольця. Ось чому ком
сомол Москви прагне в 
кожному колективі, в 
кожній первинній КОМ
СОМОЛЬСЬКІЙ організації 
створити атмосферу тру
дового напруження, ак
тивності, прагне піднести 
в цьому році всю робо
ту з молоддю на новий 
ступінь.

Л. Матвсєв спинився 
на питаннях діяльності 
комсомолу серед моло
дої творчої інтелігенції, 
підготовки юнаків до 
армійської служби, по
ліпшення політичної ос
віти мас молоді. Він за
певнив, що Московська 
міська комсомольська 
організація, вся молодь 
столиці доб'ється нових 
успіхів у славу Батьків
щини, ь ім’я торжества 
справи комунізму.

Секретар Кагарлицько
го РК ЛКСМ України 
В. Улянчик розповів про 
справи і турботи район
ної комсомолії. Ця орга
нізація недавно була на
городжена орденом Тру
дового Червоного Пра
пора. В її рядах п’ять 
тисяч комсомольців. Мо
лодіжні активісти наці
люють кожного на те, 
щоб він відмінно воло
дів технікою, застосову
вав найновіші досягнен
ня науки в сільськогос
подарському виробни
цтві, вмів здійснювати 
товариський взаємокон
троль. І в тому, що ра
йон названо «Районом 
високої культури земле
робства», немала заслу
га райкому комсомолу, 
який виховує у молоді 
почуття справжнього гос
подаря землі. Комсо
мольські організації кол
госпів шефствують над 
спорудженням зрошу
вальних систем у районі, 
мобілізують молодь на 
посадку лісів та захисних 
насаджень.

Посланець Ленінград
ського Кіровського за
воду Ю. Нікітін, який ви
ступив на пленумі із зві
том про справи своєї 
комсомольської органі
зації в ювілейному році, 
сказав:

— Для нас, кіровців, 
ім'я Володимира Ілліча 
особливо дороге. Ленін 
не раз бував на нашому 
заводі, багато років під
тримував особисті зв'яз
ки з робітниками. Наша 
основна мета при підго
товці до 100-річчя з дня 
народження вождя — 
озброїти молодь маок- 
систсько-ленінським СВІ
ТОГЛЯДОМ, прищеп и т и 
молодим путіловцям-кі- 
роацям кращі якості ра
дянського робітника.

Уже сьогодні на заво
ді більш як 80 процентів 
усієї продукції здають з 
першого пред’явлення. 
«Майстер — золоті ру
ки» — так можна назва
ти кожного з двох тисяч 
молодих робітників, які 
вирішили завершити своє 
п'ятирічне завдання до 
22 квітня 1970 року. 
Ударна справа завод
ського комсомолу — 
участь в реконструкції 
підприємства, шефство 
над випуском нової про
дукції.

Ю. Нікітін говорив 
про необхідність напо
легливої боротьби проти 
неритмічності виробни

цтва, плинності кадрів, 
невлаштованості побуту 
молодих робітників. Кі- 
ровцям у розв’язанні цих 
питань допомагає комп
лексний план соціально
го розвитку колективу.

В обговоренні другого 
пункту порядку денного 
взяли участь перший 
секретар ЦК ЛКСМ Тад
жикистану Г. Бобосади- 
кова, перший секретар 
Горьковського обкому 
ВЛКСМ В. Карпочев, 
перший секретар ЦК 
ЛКСМ Латвії Б. Пуго, су
шильниця Рязанського 
комбінату хімічного во
локна Є. Климушкіна 
(Половинкіна), голова 
колгоспу «Знамя» Бєлго
родського району Бєлго
родської області Н. Сур
ков, перший секретар 
Ульяновського обкому 
ВЛКСМ Ю. Горячев, док
тор технічних наук, заві
дуючий лабораторією 
Інституту електроніки 
ядерної фізики при Том
ському політехнічному 
інституті, лауреат премії 
Ленінського комсомолу 
Г. Месяц, учень Шпаков- 
ського сільського вироб
ничо-технічного училища 
Курганської області 
В. Семенов, секретар ко
мітету ВЛКСМ Уралмаш
заводу (Свердловськ)
A. Ладигін, представник 
авіаційного полка імені
B. І. Леніна — ініціатора 
всеармійського змаган
ня за гідну зустріч 
100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна, голо
ва виконкому Салават- 
ської міської Ради депу
татів трудящих Башкир
ської АРСР X. Фаткулін, 
секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. Пастухов та інші.

Пленум одноголосно 
прийняв в обговорюва
ному питанні розгорнуту 
постанову, в якій під
креслюється, що комсо
мольські організації 
країни під керівництвом 
партійних комітетів про
водять велику роботу по 
виконанню Постанови ЦК 
КПРС «Про підготовку до 
100-річчя з дня народ
ження Володимира Іллі
ча Леніна», зосереджую
чи головну увагу на 
вихованні молоді в дусі 
вірності ленінізму, геро
їчним традиціям старшо
го покоління, беззавітній 
боротьбі за великі ідеали 
Комуністичної партії. З 
величезним трудовим і 
політичним піднесенням 
радянська молодь готує
ться до ювілею В. І. Ле
ніна. Розгорнувся масо
вий патріотичних рух за 
дострокове виконання 
п’ятирічки, підвищення 
поодуктивності праці, за 
дальший Розвиток сіль
ського господарства.

Учасники пленуму за
певнили Комуністичну 
партію Радянського Со
юзу в тому, що комсо
мольці, юнаки й дівчата 
Країни Рад і далі зміц
нюватимуть могутність 
Батьківщини, свято сто
ятимуть на захисті її 
священних рубежів, від
дадуть усі свої сили, 
знання, енергію будів
ництву комунізму, 
безсмертній ленінській 
справі« гідно зустрінуть 
ювілей вождя революції.

VII пленум ЦК ВЛКСМ 
закінчив свою роботу.

(ТАРС).

СЛАВНА
ТВОЯ ПРАЦЯ,
МОЛОДІСТЬ
НАУКИ!

Па торжество з нагоди вручення .моло
дим учепим — лауреатам премії Ленін
ською комсомолу медалей і дипломів 
прийшли 15 липня в Московський Палац 
піонерів на Ленінських горах учасники 
пленуму ЦК ВЛКСМ — посланні моло
ді усіх союзних республік, країв і облас
тей Росії.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. Тя- 
жельппков сердечно вітав комсомоль
ських лауреатів, удостоєних цього ви
сокого звання в минулому році за робо
ти. дуже цінні для науки і техніки, для 
народного господарства країни.

Серед тих, хто іде в авангарді моло
дої гвардії науки — 33-річний доктор 
геолого-міисралогічнпх наук II. ІОшкін, 
автор монографії, яка ефективно допо- 
маїає прогнозуванню і розшукам ро
довищ сірки. Тут і молодий літературо
знавець іі філософ С. Авсрінцсв — до
слідник творчості Плутарха. Це фізик 
Всеволод 1 антмахер, відкриття якого 
назване його ім’ям — «Ефект Гаитмахе- 
І>а->, Серед лауреатів — 10. Капітопова з 
Києва, яка здійснила цикл робіт з теорії 
автоматів.

Високо оцінили вклад молодих у роз
виток різних галузей нашої науки У 
своїх виступах на вечорі заступник Го
лови Радіє Міністрів СРСР, голова Дер
жавного Комітету Ради Міністрів СРСР 
по науці і техніці Академік В. О. Кнрил- 
дш, президент АН СРСР академік М. в. 
Келдиш, міністр пінної і середньої спе
ціальної освіти СРСР В. II. Єлютіп, ди
ректор Інституту атомної енергії імені 
І- В Курчатова, академік А. П. Алек
сандров. космонавт Герой Радянського 
Союзу О. С. Єлнссєв.

(ТАРС).



„Молодий комунар 8 стор.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

'll липня 1969 року
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до вашої тихої, теплої кати, 
про весну, іцо геп відплсска.іася зливами,

ІДЕЇ ЛЕНІНІЗМУ—
ПРАПОР МОЛОДИХ

У Москві п Колонному залі Будинку Спілок 12 липня від
булася хвилююча інтернаціональна зустріч посланців більш 
як 120 молодіжних Організацій з 110 країн світу — учасників 
міжнародного семінару «В. І. Ленін і сучасний світ». Це 
було заключне пленарне засідання семінару, що проходив 
у нашій країні протягом двох тижнів.

Перед учасниками семінару виступили з читанням лекцій 
відомі державні і громадські діячі, вчені нашої країни. Се
ред них член Президії Верховної Ради СРСР А. I. Мікояіі, 
віце-президент АН СРСР М. Д. Мілліонщиков. заступник 
голови Держплану СРСР А. В. Бачуріп, заступник завідую
чого міжнародним відділом ЦК-КПРС В. В. Загладіп іа 
інші.

У Москві, Києві, Волгограді, Ростові-на-Дону відбувся 
плодотворний обмін досвідом роботи спілок молоді.

У своїх чистунах учасники семінару висловлювали глибо
ке задоволення підсумками міжнародної Наради комуністич
них і робітничих партій, яка закликала передову молодь 
світу на полеглії по оволодівати теорією революційної бороть
би, розробленою Леніним. Вчення великого вождя, відзнача
ли вони, має загальне історичне значення, допомагає про
гресивній молоді ясніше бачити перспективи нашої епохи.

Семінар мав широкий представницький характер. У ньому 
брали участь посланці спілок молоді соціалістичних країн, 
комуністичних і Демократичних організацій капіталістичних 
держав, дружніх спілок молоді країн Азії. Африки. Латин
ської Америки, Всесвітньої федерації демократичної молоді, 
Міжнародного союзу студентів Всеафрикаїїгького руху мо
лоді.

У роботі заключного пленарного засідання семінару віяли 
участь перший заступник завідуючого міжнародним відділом 
ЦК КПРС А. С. Бєликов. перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельниієов, секретарі і члени бюро ЦК комсомолу.

Ділячись враженнями про семінар, представник Спілки 
комуністичної молоді Чілі Карлос Сердд відзначив високий 
теоретичний рівень лекцій і дискусій, обстановку братер
ського вільного обміну думками. Він запевнив, шо молоді 
комуністи Латинської Америки, озброєні теорією ленінізму, 
під керівництвом своїх партій віддадуть усі сили справі бо
ротьби проти імперіалізму, ще вище піднесуть прапор солі
дарності з героїчним В’єтнамом, К>бою. всіма народами, які 
борються за мир. свободу і соціальний прогрес.

Представник «Соціалістичної німецької робітничої молоді» 
(ФР1І) Вольфгапг Герье розповів про свої враження від пе
ребування в Країні Рад. Він гостро засудив імперіалістичну, 
мілітаристську політику Західної Німеччини. неонацизм. Мо
лодий німецький делегат підкреслив необхідність глибокого 
вивчення масами молоді ідей марксизму-ленінізму для ус
пішної боротьби за інтереси трудящих, .за міцний мир на 
землі.

Ідеї Леніна надихають молодих ••УДівииків соціалізму і 
комунізму, сказав представник Угорської комуністичної 
спілки молоді Водо Кароіі, Зустріч зарубіжних ровесників 
па землі Радянського Союзу Дала їм можливість побачити, 
як втілюється п життя ленінська програма побудови кому
нізму, як застосовуються заповіти Володимира Ілліча в 
практичній Діяльності комсомолу. Бодо Карой закликав лс; 
мократичну молодь усіх континентів гідно зустріти ювілей 
великого’ вождя, ще тісніше згуртувати свої ряди в боротьбі 
•іа спільні цілі й ідеали.

На трибуні — генеральний секретар ЦК Федерації моло
ді за визволення Південного В’єтнаму До Тхі Зуї Лісп. Пал
кою овацією зустрічає зал посланця мужнього волелюбного 
народу.

— Ниві теоретичні знання революційного вчення веземо ми 
з Радянського Союзу, повертаючись додому, на передову лі
нію боротьби проти американської о імперіалізму. В наших 
серцях — почуття вдячності великому Леніну, вдячності 
братньому радянському' народові, його славній молоді. Ми 
перетворимо ці знання і почуття в зброю патріотів Півден
ного В’єтнаму. — так оцінила зустріч молоді світу в /Москві 
До Т.хі Зуї Лівії. Вона висловила впевненість, що недалекий 
той час. коли зарубіжні друзі зможуть ~ .....'
му Саі'поііі, визволеному від ворога.

Представниця народу Південного 
«Заяву учасників міжнародної’ зустрічі 
пий світ» у зв’язку з підготовкою до 
ролженіїя В. 1. Леніна».

У творах і ділах Леніна, говориться у Заяві, ми знаходимо 
відповідь на нанпетучіші, найскладніші питання нашої епо
хи. Для молодих революціонерів і демократів ім’я Леніна 
завжди звучатиме закликом до боротьби за остаточне визво
лення людніш від усіх форм експлуатації і гноблення.

Заява містить заклик:
Юнаки і дівчата! Глибоким вивченням прань Леніна, кон

кретними ділами, і насамперед нашими єдиними діями, ми 
закликаємо відзначити 100-рі'ічя з дня народження Володи
мира Ілліча Леніна, людини, все життя якої є видатним 
прикладом боротьби за краще майбутнє людства.

Віце-президент ВФДМ С. Чакраборті запропонував учас
никам семінару направити послання солідарності південно- 
в’єтнамській молоді. Ця пропозиція була зустрінута палки
ми оплесками.

Голова Комітету молодіжних організацій СРСР Г. І. Яііаєп 
ішслоріів задоволення підсумками міжнародної юнацької 
зустрічі, тепло подякував зарубіжним друзям за їх вклад в 
успішну роботу семінару. По планеті триває переможна хо
да ідей ленінізму, ленінізм є вірним компасом всіх справж
ніх 'революційних сил. І. безсумнівно, міжнародний ЛЄНІІІ- 
CI кий семінар допоможе глибше осмислити роль МОЛОДІ, в 
сьогоднішньому СВІТІ, намітити шляхи активізації молодіж
ного і студентського руху. Від Імені Мільйонів молодих ле
нінців Г і Япаєв заявив, що радянські юнаки і дівчата 
вважають ВИСОКОЮ ЧССТЮ для себе бути ГІДНИМИ УЧНЯМИ 

‘■Леніна І продовжувачами його революційної справи.
Семінар оголошується закритим. Всі встають. Звучить іімп 

пролетарської солідарності — «Інтернаціонал».
Потім молодь прямує, на Красну площу. До Мавзолею 

В. І. Леніна лягають квігн...

місцем ШКО-УЛЮбЛСНИМ 
ля рів Ііобузької серед
ньої школи с Ленінська 
музейна кімната. Навіть 
зараз, коли в учнів кані
кули, їх часто можна зу
стріти за роботою над 
експонатами, фотомои- 
тажами, книгами. В му
зеї зібрано чимало ціка
вих матеріалів, що роз
повідають про Ілліча.

На знімку: учні молод
ших класів знайом тять
ся з фотографіями В. і. 
Леніна.

Під ЯСІІИМ. ВИМИТИМ НІЧ
НИМ дощем небом ЧІТКИЙ 
стрій юнаків у захисної о 
кольору формі. Райкова пе
рекличка.

— Гвардії сержант 
іііта!

Правофланговий першого 
взводу Василь Папуша ра
портує:

— Герой Радянського Со- 
юіу гвардії сержант Архпп 
Самійлович Маніта загинув 
у бою за Радянську Бать
ківщину!..

Під самий кінець війни, 
при штурмі Берліна, повто
рив юнак з села Лозуватої 
подвиг Олександра Матро
сова. Імена Архипа Маїїітн 
та його безстрашних земля- 
кіп-танкістів, Героїв Ра
дянського Союзу майора 
Дмитра Онуфрійовича Ярем
чука та старшого лейтенан
та Івана Семеновича Ново- 
рознюка, іцо загинули па 
фронтах Великої Вітчизня
ної. теж занесено до списку 
військово - спортивного та
бору:

— Гвардії майор Яремчук!
— Герой Радянського Со

юзу Дмитро Онуфрійович 
Яремчук загинув... — чітко 
рапортує чорнявий юнак.

Не здригнеться стрій. 
Завмер вартовий біля пра
пора.

Більше двохсот юнаків 
допризовного віку зібрали в 
селі Великі Троїнні праців
ники Ульяновського райкому 
комсомолу та військкомату, 
щоб протягом місяця підго
тувати їх до здачі норм на 
значок «Готовий до захисту 
Батьківщини». Хлопці 
вчають Пінськові 
знайомляться з 
електромеханіки, 
радіосправу, стрілецьку 
зброю. Комсомольці Дмитра 
Пономаочук, Борис Су.ховсн- 
ко, Микола Бурлака. Мико
ла Чалапчій вже відслужи
ли в армії, повернулися до
дому сержантами. І ось те
пер вони піддають свої знан
ня тим. хто має замінити 
ЇХНІХ товаришів по службі. 
Дмитро Попомарчук, шофер 
Ульяновського цукрової о за
воду. другий рік підряд 
використовує для цього від
пустку.

— Що поробиш. — посмі
хається він. — треба зміну 
«старикам» готувати, У ми
нулому році п армію відпра
вили більше сотні спортсме- 
пів-розрядннків. Офіцер за
пасу. директор СнньківськоТ 
середньої школи Ссртій До*

СЬОГОДНІ ЩЕ ВИПУСКНИК... І
Щороку загальноосвітні школи Кіро- 

воградщини випускають у трудозе жит
тя тисячі юнаків і дівчат. Одні стають 
студентами вузів і технікумів, інші пе
реступають поріг заводу чи фабрики 
або вибирають роботу по душі на кол
госпних ланах чи фермах.

Ось ті, що йдуть працювати, і становлять 
постійну турботу комісій по трудоплаштуваїїию 
молоді. В цьому році в області треба трудо- 
влаштувати 7100 випускників шкіл. І слід ска
зати, що вже багато чого зроблено в цьому 
напрямку. У Кіровограді. Олександрії, Зна
м’янці, Світловодську та інших містах і райо
нах спільно з відділами народної освіти визна
чено, з якої школи і яка кількість випускників 
буде направлена на те чи інше підприємство. 
Школи також знають, па яких підприємствах 
будуть працювати їх випускники.

Обласний відділ по використанню тру
дових ресурсів провів перевірку окре
мих підприємств Кіровограда й Олек
сандрії, як вони готові до прийому ви
пускників.

Зазод «Червона зірка» в цьому році 
буде приймати 400 випускників з 16 
шкіл міста. Наказом по заводу передба
чено ряд заходів по підготовці до при
йому молодого поповнення. Випускники 
розподілені по цехах, відділах і дільни
цях, затверджено графіки прийому з по
квартальною розбивкою.

Інженерно-технічні працівники заводу 
і працівники відділу кадрів побували в 
багатьох школах міста, на зустрічах з 
випускниками розповіли про виробничу 
діяльність, умови роботи і перспективи 
дальшого продовження навчання.

Добре поставлене виробниче павчапня моло
ді на Кіровоградському' агрегатному заводі. 
Тут за кожним новим робітником обов’язково 
закріплюються Інженерно-технічні працівники 
та кваліфіковані робітники. На Агрегатному 
заводі проводяться такі заходи, як посвята 
шіпускпііків у робітничу Сім’ю, вечори вручен
ня трудових книжок молоді, вечори трудової 
слави, де підводиться підсумки змагань »а 
звання кращого робітника та кращої бригади. 
На цьому заводі випускники добре закріп
люються за виробництвом.

Значна робота по трудоплаштуваїїию молоді

ведеться на взуттєвій, швейній та кондитер
ській фабриках в обласному центрі, на авто
ремонтному заводі й заводі підйомноіраи- 
спортиого устаткування в Олександрії, у ло
комотивному депо етапнії Знам’янка та бага
тьох інших підприємствах області.

Проте так не всюди. В трестах «Кіро
воград промбуд», «Кіровоградсільбуд», 
на Новоукраїнському цукрозаводі, Но- 
вомиргородському заводі будівельних 
матеріалів ця робота проходить незадо
вільно. Керівники цих підприємств не 
створюють молоді відповідних культур
но-побутових умов, умов для підвищен
ня або набуття кваліфікації та продов
ження навчання. Тому випускники на 
виробництві не закріплюються, тут вели
ка плинність молодих робітників.

Останнє говорить і про те, що міськ- 
райвиконкоми та їх комісії по трудо- 
влашгуванню ще недостатньо уваги при
діляють професійній орієнтації випуск
ників.

Комісія по трудовлаштуванию молоді Ново- 
миргородського райвиконкому не займалася 
вивченням передового досвіду в профорієнта
ції. ііс узагальнювала і не рекомендувала його 
у школах, на підприємствах, в організаціях та 
колгоспах. Комісія майже не перевіряла під
приємства, будови та колгоспи з питань тру- 
довлаштуваяня та закріпленню випускників.

На наш погляд, головним у профорі
єнтаційній роботі повинні бути своєчас
ність і конкретність. Кожна школа має 
знати, за яким підприємством чи орга
нізацією закріплені її випускники; їх 
треба готувати до реальної професії, 
враховуючи потреби підприємства.

Профорієнтація молоді, спрямована 
на органічне поєднання побажань кож
ної молодої людини з потребами су
спільства, має служити важливим факто
ром у виборі професії і закріпленні мо
лоді за виообницгвом.

Б. ЧЕРНЙШОВ, 
заступник завідуючого відділом 
облвиконкому по використанню 
трудових ресурсів. J

рофійознч Вигнаний 
перший розряд з кульової 
стрільби. Вій у нас началь
ник табору. За останні роки 
підготував кілька першороз
рядників, одного майстра < 
двох кандидатів у майстри 
спорту з стрільби. Ульянов
ських допризовників охоче 
беруть у військові частики, 
що охороняють рубежі на
шої Вітчизни.

Служать на Далекому 
Сході в прикордонних вій
ськах Микола Герасимович 
■і Мечиславки, Дмитро Мар
чук з Лозуватої. Петпо Гон
чарук з Ульяновки. Валерій 
Пароконннй і Посипівки. 
Всі вони п минулому Р'ШІ 
побували v Велнкотрояпів- 
ському таборі, підвищили 
тут свою спортивну майстер
ність. Відомий у районі лег
коатлет Михайло Бадан те
пер несе вахту на флоті, па 
прикордонній заставі побли
зу легендарного острова Да
найського заступає в наряд 
колишній капітан футболь
ної команди Ульяновського 
цукрового заводу. найре
зультативніша «дев'ятка» 
району Юра Драювоз. А тій 
зміну йому готовий стати 
спортсмен-неРшорозря.іник з 
Вільхового Василь Мельни- 
чук.

— У таборі ми звикаємо 
до армійського життя. 
розповідає Василь. — Як ус
піхи? Добре. Мені навіть 
доручили відділенням ко
мандувати.

Віводи розійшлися на за
няття. Одні юнаки слуха
ють, ик користуватися по
льовою радіостанцією. Інші
знайомляться з автоматом. 
На спортмайданчику мо
лодший лейтенант запасу 
Василь Сливко навчає май
бутніх воїнів майстерності 
брати «коня». Через дві го
дний змінюються вартові бі
ля прапора. Мудрує біля 
польової кухні черговий 
Григорій Сульжснко. Розпо
відає притихлим юнакам 
про чергову китайську про
вокацію заступник началь
ника табору по політчастіїні 
капітан запасу Анатолій 
Олександрович Добрянський. 
Там. на далекосхідних кор
донах. стоять вчорашні вихо
ванці табору...

День, розпочатий солдат
ською сурмою, крокує далі...

В. ГРЕБЕНЮК.
с Великі Трояин 
Ульяновського району.

Степан ШІ-.ВРЯКОВ — учителі 
Ііобузької середньої школи Голо- 
ванівськсго району. Він молодий 
і в житлі. і и поезії. Це відразу 
відчуваєш, коли чіпаєш його ме
лодійні іеіі'іі рядки про рідну 
землю, про щире кохання і яро 
далекі обрії в білому цвіту.

•Може, не з івждіі скоряється пе- 
по молодому поету, зате на ньому 
немає пі нальоту штукарства, пі 
іржі схематизму. Тнх’нй, але хви
люючий спів чується в простих 
і сердечних строфах Степанові« 
поезій

СОНЕТ СРІБНОГО РАНКУ
Я так люблю, коли в холодну сг.нь 
Терпкого ранку перший промінь гляпе 
1 розиіаріле сонце полум’яне
Взолочує мереживо цвітінь.
Коли, мов дим, загусла тане тінь, 
І праці лівій лунає над полями —
Я. весь бентежно-ніжний до нестями, — 
В святім пориві СОНЯЧНИХ і прінь
Тоді ясніють всі мої ч> гтя
1 мудрістю прозоритьсн життя
1 дум гінкий політ мені підвладний. 
Тоді мужніє ТИХНИ ГОЛОС мій
1 знов мене підхоплює прибій
Труда і .звершень силі ний і принадний.

ЕКСПРОМТ
Дійниці тихий передзвін і вечір. 
Гаптований малиново зірками. 
Пригасла ватра. Бігає малеча. 
Десь пізній птах бере несміло тамк. 
У присмерку задумливого салу 
Розтанули. мов тіні, орхідеї...
І ллється хміль черемхового чаду 
У сині весни юності моєї.

МЛЖОРІІЕ
Зачаклуйте мене, солов’ї, 
Розвеспілнм розливом співанок, 
У черлений закличте світанок. 
В росяні запахущі гаї. 
Розтривожте чуттів супокій 
Гучномовцям всевладдям любові, 
ІЦобн світ в невпізнанній обнові 
Залелів у душі весняній. 
Щоб у тихій буденності днів 
Лазурова святковість ясніла. 
А у серці урочо і сміло 
Жіптєдай нос і і голос дзвенів

...А коли 
Завітав я
Говорили .... ___ ,, _ __ ..__________  _____
А в душі, непі аваючн, березень бився крилатий. 
У святім хвилюванні ночами журлнво-сірями, 
Мов лелек навесні, виглядали блакитні світання. 
І тоді вже. тоді вже обоє ми твердо вірили, 
ІЦо кохання' уперше прийшло до нас і ностаннє.



4 €ТОр. „Молодий комунар

ПІСНЯ ПРО ЗУСТРІЧ
Музика К.. Ш утенка.

А вогні крізь туман проступають, 
як спомин, 

А дороги біжать через зустрічі 
наших розлук. 

Чи згадають вагони, 
Чи зустрінуть перони 
Поцілунок в уста
І тепло наших зріднених р^к. 
Занедужає ніч колисанкою енна,
І зіп’ється зоря у ранковій принаді 

роси.

Слова О. Чернецького.

Ти мені принеси 
На піснях журавлиних 
Недоторканість.губ ■ 
І розлуку назад принеси. 
Тільки внмобнть.біііь,. 
Тільки серце обронить 1 
Загадати весну і рясну сподіванку 

вад і й.
1 тоді крізь перони 
Нам повернуть вагони 
Поцілунок в уста
1 святкову закоханість .мрій.

17 липня 1999 року

VIІ
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• У СВІТІ ЦІКАВОГО

Соснова 
гілка 
в легенях

Тринадцять років у швед
ки інгегард Свахі з міста 
Мальмс повторювалось на
весні запалення легенів. 
Якось рентген показав, що в 
легені дівчинки є якесь сто
роннє тіло. Після тригодин
ної операції з її легені було 
добуто зелену гілочку зав
довжки п’ять сантиметрів. 
Тільки після цього батьки 
пригадали, що ще триріч
ною дівчинкою Іигеї.ард по
перхнулася сосновою ГІЛКОЮ, 
але ніхто тоді Я не поду
мав. що гілка потрапила п 
легені.

Дельфін- 
лоцман

Це було біля північних бе
регів Нової Зеландії. Сорок 
один рік незвичайний лоц
ман — білий Дельфін про
водив кораблі серед грізних 
підводних скель. Навіть піс
ля того, коли один і п'яних 
пасажирів пострілом з руш
ниці поранив дельфіна, він. 
одужавши, знову з’явився 
біля рифів і плив попереду 
корабля.

Уряд Нової Зеландії видав 
навіть указ про захист цьо
го дельфіна. Під охороною 
Закону тварина добровільно 
продовжувала свою службу 
до 1912 року. Цей дельфін- 
лоцман врятував багато ко
раблів від загибелі.

(РАТАУ).

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ВАРВАРІВСЬКІ
Микола СТОЯН «..ПОВІСТЬ

За поділену панську озимину и 1905-у 
дванадцятьох розстріляли... Є й нам'яті» 
під німців 1918 року —- велика братська 
могила і па пригірку почорнілий вітряк 
— на ньому окупанти повісили вісьмох 
повстанців... ,

Всі влади дарували їй норми, иагаї, 
кулі...

І з'явилась одна, іцо дала селу волю 
І землю. Варнарівка ожила, варварівці 
не тільки проклинали Денікіна, вони хо
вали зброю, вони чекали дня або ночі, 
вони чекали кличу більшовиків.

Чекали і завирували коли'її захопив 
Зеленяк.

Варварівка сгала схожа на ріку нес. 
ною, ще сковану, але вже готову до 
криголаму. Варварівка вже потяглася 
до зброї — і все те знав не купець дру
гої гільдії Аршинов, що иертавсь у Чер
нігів, та по хворобі застряг у цій забутій 
богом Варварівці, а посланець більшо
вицького комітету Степан Яковинькнй.

Степан Якпвицький чекав членів рев
кому. а найпершою зайшла маги Зеле
няка:

— Ви не бійтеся мене...
— А я вас. і не боюся.
Він її й не боявся. Хатин у Варварівці 

більш як чотириста, там чотириста доль, 
і кожна йому знайома, він знав житгя 
варварівців до найменшої дрібниці, бо 
мусив знати — так йому велів комітет. 
Він знав трагічне життя матері Зеле
няка. '

І вона все-все розказала йому. Він по
клав руку па її руку:

— Добре. Наталку ми врятуємо.
— Врятувати мало.
— А іцо б ви ще хотіли?
Довге мовчала. Дуже довго. Аж тоді 

обізвалась:
— Не знаю... Не знаю, нк вам сказа

ти... Всього ви не чули... Дівчину вбили 
біля церкви. 1 її матір...

— Чув.
— Вона ж мені, як дочка була. Я ду

мала — вона мені невісткою буде... Вона

^Закінченим. Початок в газеті за 19. 21, 
26 червня та 1,5, J5 липня.

мене ніколи не кидала... А там... біля 
церкви... його відсахнулась... Він же 
вбив її.... Я не вмію стріляти.

— Навіщо вам ге здалося?
— Навчіть...' Навчіть мене... інший мо

же до йоги лігва й не пробереться...
Комітет учора виніс постанову: Зеленя

ка і його банду знищити, але ж то — 
комітет, а вона ж — мати...

1 до всього того каже ясну й незапе
речну правду — їй до'нього пробратись 
легше... ...Стара згадує його думки:

— У мене давно немає сина...
Він дістав зі схованки наган, семиза

рядний наган, з трохи заіржавілим ба
рабаном, вклав у її руку:

— Ось так. Стріляйте...
Рука її тремтіла. Степан Яковицький 

хитав головою:
— Погано, дуже погано.
Він забув, у кого цілилась вона. — у 

свою молодість, у дитячу колиску, у пер
ше його слово, а вже потім у ката і 
вбивцю, Віц сказав їй; щоб прийшла й 
завтра...

12. —
Воно, ге завтра, не минуло старої, во

но не минуло іі UapDaplBKii. У воїнства 
день минув у диких гульбищах, Бар.маш 
женився вдесяте на куркулівні, що .заси
ділася в дівках, що повірила його хміль
ним поцілункам.

Вечоріло й темнію. Пшикала скрипка, 
гупав бубон, хтось горлав пісню. Зеленя
кові, весільному батькові, сусіда іисцо- 
іів. що час потрусити шинкаря, прики
дає іься казанською сиротою, а має зо
лото, має...

Вечоріло, темніло. До умовних місць 
пробирались члени Революційного комі
тету, бійці повстанського загону. Яко- 
вицький з десятком хлопців вирушав до 
хатини. Де сиділа Наталка Щербань зі 
своїми невеселими думами.

До штабу наближалась гемна, схилена 
постать. її зупинив суворий окрик:

— Хто?
— Це я,
— Хто я? Підходь ближче, та руки 

підніми вгору!
— Не смійте, ідіоти. Не пізнали мою 

матір? Проходь, мамо.

Ще не зовсім п’яний, він усе ж хи
тавсь, своїми очицями обмацував людей: 
хтось шепнув йому, щоб більше не пив, 
щоб стерігся, І ВІН КІПіув весілля, вер
нувсь у штаб по тривозі підняти своє 
захмеліле воїнство.

Важко впав на стілець:
— З якими вістями?
— Ти б засвітив світло.
Хотів сказати, що для розмов можна 

обійтися її без сонця, проте запалив 
лампу, тінь від його худої постаті впала 
па стіну, на дорогий килим, сів знову, 
відсунувшись із стільцем у темний ку
ток і якийсь страх пройняв його серце: 
тепер мат.ч Дивилась на нього, "чорна у ’ 
чорній', свитці не зводила з нього мото
рошного погляду.

— З якими ж вістями?
Не йому знати 'було, як важко матері І 

зводитії; І’Уку. а зводити треба, треба 
зібратись із силами, щоб не схибити, и 
де набрати їх, тих сил, коли горе гнуло 
й било,'-сікло тебе всі п’ятдесят літ, як 
б’є осінній холодний ДОЩ...

Простягла РУку за полу свитини', і — 
він не ііопірив очам — перед ним зачор
ніло дуло револьвера, семизарядного на
гана, з ,трохи поіржавленим барабаном.

— Мамо-о-о!
Сухо клацнув курок, пін перехилився 

через стілець і вже мертвим сповз на 
землю.

А вона, опустивши зброю, і сама впа
ла и небуття.

Гіркий усміх не зникав з її уст, думка 
вдарила і відлетіла, гірка материнська 
думка: так буде людям краще, менше 
прокльопіо упаде па неї, що породила 
такого вовка, менше невинної кропі про
ллється па землю...

ІЗ. -

Варварівка клекотіла у гніві, відплачу
вала катам і жалю не мала, бо жоден 
із них ис заслужив прощения.

Наталка прямувала бічною вуличкою, 
її вели в інше село, передавали з рук па 
руки аж до хатини лісника, щоб там во
на народила сина чи дочку, дитя черво
ного загону.

А комсомольський загін, що відстав 
від своїх армій, вирвався з оточення. То
вариша Соловйова вели під руки: в бую 
поранило в ногу, онучі набралися кров'ю, 
слід стелився по землі. Ного хотіли вже 
нести, відмовився — він сам Дійде до 
рятівних лісів Київщини...

у- Варваріяку поспішала викликана 
куркулями дснікінська частина — втихо
мирювати бунт. Над селом до самого 
неба здіймались пожежі, смолоскипами 
палали стріхи: дспікіїїці освітлювали со
бі дорогу.

Варварівці отаборювались у нетрях Хо
лодного яру. Па галявині комуніст Яко- 
вицькнй, посланець робітничого міста, 
шикував новий партизанський загін...

і .

ШАЛЕНИЙ СВІТ -------------------------------------------
• СПОРТ • СПОРТ Q СПОРТ

ІНВАЛІДИ ФЕДЕРАЛЬНО!

Західнонімецький журнал «Штерн» опублі
кував матеріал з сенсаційним заголовком 
«Війна її кінці тижня». Про яку ж війну йде 
мова? Виявляється, про побоїща, іцо прохо
дять під час футбольних матчів команд фе
деральної ліги Західної Німеччини. Журнал 
пише: «Те. що відбувається на стадіонах, де 
зустрічаються клуби нашої федеральної ліги, 
вже давно не можна навіть назвати спортив
ною грою. Люди б’ються один з одним так, 
що тріщать кістки. Воротаря Соскіча побили 
до того, що вій став інвалідом. Подвійний пе
релом ноги, пом’ята грудна клітка».

За існуючою у федеральній лізі системою, 
футболіст одержує солідні премії за забиті 
голи, за перемогу команди і її місце в таблиці 
чемпіонату країни. «З того часу, як боротьба 
за м’яч стала боротьбою за гроші. — конста
тує «Штерн», — жоден з Футболістів феде
ральної ліги не може бути спокійним за своє 
житгя. Не минає жодної гри, в якій не було б 
крові, переламів, каліцтв і ран».

Журнал публікує знімок одного з кращих 
нападаючих ФРІІ Герхарда Мюллера, якого 
журналісти називають «щасливчиком», оскіль- 

- ки в бійках йому завжди «везе». Але навіть у 
Мюллера немає на тілі буквально живого 
місця. Праву руку йому зламали в 1967 році, 
ліву — в 1964. Па лобі зяє рвана рана, по
шкоджені обидві колінні чашечки, па обох но
гах були розриин сухожиль...

«Бути футболістом у нас, — коментує сам 
Мюллер, •— це дуже ризикована і небезпечна 
робота, на якій можна легко позбутися здо
ров'я і па все життя залишитись, як у нас 
говорять, спортивним інвалідом».

(АПН).

19 Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

І

Б К 00872. Індекс 61197,

«СУДНОБУДІВНИК»-^ ПІВФІНАЛІ
Чергову сенсацію при

несла ще одна зустріч 
на Кубок СРСР з футбо
ла: в чвертьфінальному 
матчі миколаївсь кий 
«Суднобудівник» 15 лип
ня переміг нинішніх во
лодарів почесного при
зу — московських тор- 
педівців на їх полі з ра
хунком 2:1. Отже, одним

з фіналістів Кубка буде 
українська команда дру
гого ешелону — «Судно
будівник» або «Карпати» 
(львів’яни вийшли у пів
фінал після перемоги 14 
липня над воронезьким 
«Трудом» — 1:0). Яка
саме .визначить матч між 
ними, що відбудеться 
післязавтра.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
0 3 Омська повернулися спортсмени Кіровоградської 

ІПВЛІІ. Вони брали участь у фінальних змаганнях, які вхо
дять до заліку XVIII Всесоюзної спартакіади вищих учбових 
закладів цивільної авіації. Непоганих успіхів у спортивних 
поєдинках досяглії легкоатлети, футболісти, волейболісти, 
гімнасти, зайнявши другі призові міспя. Стрільці були пер
шими, баскетболісти — третіми.

В загальному комплексному заліку кіровоградські авіатори 
стали переможцями спартакіади і привезли додому приз 
чемпіона.

ф Вісім найснльпіших профспілкових команд області бра
ли участь у першості обласної ради ДСТ «Спартак» з руч
ного м’яча. Призерами цих напружених і цікавих змагань 
стали авіатори. На другому місці гандболісти профспілки 
працівників культури, на третьому — представники спожив
чої кооперації.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ. 18 липин. Перша 

програма. 10.00 — Новини. (М),
10.15 — Для дошкільників і мо
лодших школярів. «Чудеса при
роди». (Ка.т інію рад). 10.39 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Слідство триває». (Кірово
град). 17.20 — Інформаційна 
програма «День за днем», 
ровоград).- 17.50 — ЧСоляриіЖ» 
Телефільм. II серія. (Кірово
град). 19.15 — «Погляд». Мо
лодіжна програма. (К). 20.15 — 
Естафета новин. (М). 21.00 —
Інтербачення. «На арені цир
ку». (М). 22.00 — На VI Міжна
родному кінофестивалі. «.Худож
ник і час». (М). 23.00 — Чем
піонат СРСР з кінного спорту, 
(М). 23.45 — Новини. (М).

Друга програма. 17.30 — «1000 
порад». (К). 17.45 — Тслсвісті, 
(К). 18.05 — Мультфільм «Гор
дий кораблик». (К). 18.25 —
/Промислова орбіта». (К).

СУБОТА. 19 липни. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Новини. (М), 
10.00 — .«Будьте щасливі». Му
зично-розважальна програма, 
(М). 10.30 — «Господарська ре
форма в дії». (М) 11.00 — 
«Життя танцю». (М). 12.00 — 
«Знання». (М). 12.30 — Телеві
зійний театр для юнацтва. «Бу
диночок у лісі». Телеспектакль. 
(М), 13.35 — Реклама. (К). 13.45
— «Гори співають». (Ужгород), 
14,00 — «Здоров'я». Науково- 
розважальна програма. (М),
11.30 — До Дня металурга. 
(Дніпропетровськ). 15.00 — -На 
меридіанах України». (К). 15.30
— Програма кольорового теле
бачення. (М). 17.00 — «Сільська 
година». (М). 18.00 — Дні куль
тури ПНР в СРСР. «Москва 
Варшава». Телеперсклик. (М)^г 
19.00 — Дні культури ППР в 
СРСР. «Ставка, більша від 
життя». X серія. (М). 20.15 — 
•Людина кладе якір». Худож
ній фільм. (М). 21.30 — «Світ 
соціалізму». (М). 22.00 — Дні 
'культури ПІП’ в СРСР. .«На 
вогник». (М). 23.15 — інтерба
чення. Концерт Молдавського 
ансамблю «Флусраш». (Киши- 
НІН).

0: ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 17 липня. 10.00 — 

Повніш. (М). 19.15 — «По ле
нінських місцях». (М). 10.45 — 
«Зустрічі з художниками». (М),
11.15 — С. Михалков. «Сміх і 
сльози». Телеспектакль. (М). 
12.45 — Теленарис «Краківський 
годинник». (М) 13.15 — Телеві
зійні вісті. (К). 17.30 — Програ
ма кольорового телебачення, 
«У світі тварин». (М). 19.00 —• 
Програма «Час». (М). 19.30 — 
Кубок СРСР ' футбола: ЦСКА — 
«Динамо». (К). 22.00 — Худож
ній фільм «Нахлібник».

П’ЯТНИЦЯ. 1.8 липня. 10 00 — 
Новини. (М). 10.15 — Для дітей. 
«Чудеса природи». (М). 10.30 — 
Документальний Фільм. 10.50 — 
Художній фільм «Нахлібник».
12.30 — Телевізійні вісті. (К).
17 45 — Телевізійні вісті. (К). 
18.05 — Мультфільм «Гордий 
кораблик». (К). 18.25 — Фільми 
для дітей. 19.05 — Телевізійна 
школа зрошуваного землероб
ства. 19.15 — Молодіжна 
грама «Погляд». (К) 20.
Естафета новин. (М). 2Г.ОО — 
«На арені цирку». (М). 22.00 — 
На VI Міжнародному кінофес
тивалі н Москві. «Художник і 
час». (М). 23.00 — Чемпіонат
СРСР з кінного спорту. (М).

СУБОТА, 19 липня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45 — 
Новини. (М). 10.00 — Музична 
розважальна передача «Будьте 
щасливі». (М). 10.30 — «Госпо
дарська реформа п дії», (Ле
нінград). 11.00 — Актуальний 
екран. 11.30 — Художній фільм 
«Війна і мир». І серія. 14.00 — 
Передача «Здоров'я». (М). 14.30 
— До Дня металурга. (Дніпро
петровськ). 15.00 — «На мери
діанах України». (К). 15.30 —
Програма кольорового телеба
чення. (М). 17.00 - --Сільська 
година». (М). 18.00 - Дні куль
тури Польської Нарбдної Рес
публіки в СРСР. -Москва —• 
Варшава», Телеперсклик. (М). 
19.00 — Польський телефільм 
«Ставка, більша від життя». 
X серія. 20.15 — Художній фільм 
«Людина кидає якір». (М)> 
21.30 — «Світ соціалізму». (М). 
22.00 — Дні культури Польсіжої 
Народної Республіки в 
«На вогник». (М) 23.15 — Кон
церт ансамблю «ФлуёрЯШ9« 
(Кишинів).

ф Юні баскетболісти області продовжують боротьбу за
* «Золотий м’яч». В Кіровограді вже визначились пай- 

СІІЛЬІІІІІІІ 1 *"
юнаків 
змагань 
очолили
№ 2, ЖЕК Лі 7, будипкоуп- 
рапління № 1, серед хлопчи
ків — ЖЕК № 7, будннко- 
управління .V« З, ЖКУ заво
ду «Червона зірка».

приз
команди. Серед 

у ході фінальних 
турнірну таблицю 
спортсмени ЖЕК

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградскою 
обкома Л КС.МУ. г. Кировоград.

j

Друкарня ім. Г. М. Димнтрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Гліикв, 2.

Зам. № 3080. ЇГррата 47 1МЮ. Т. в. о, редактора Ю. МОТОРНИЙ.


	1097-1p
	1097-2p
	1097-3p
	1097-4p

