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Сила 
друкованого слова

Вчора в обласному комітеті партії відбулась нарада ідео
логічних працівників області. Першим питанням порядку, 
денного було розповсюдження Друкованих видань серед 
трудівників міста і села. В параді взяли участь секретарі 
міськкомів І райкомів КП України, секретарі міськкомів і 
райкомів комсомолу, заступники голів райвиконкомів, пра
цівники райвідділепь зв'яжу, «Союздруку»,

В першому питанні виступила секретар обному партії 
Н. П. Сухаревська. Зупинившись ча ролі преси в комуніс
тичному будівництві, доповідач повідомила про наслідки 
передплати періодичних видань і: області. Вони відрадні. 
ЛБЙ тисячі примірників газет і журналів розповсюджено в 
нинішньому році, що на 158 тисяч більше, ніж у минуло
му. Насиченість пресою на тисячу чоловік становить 1221 
екземпляр. В області працювало сім тисяч громадських 
розповсюджувачів, 588 рад но пропаганді І розповсюдженні 
преси.

Зараз більшість районних відділень «Єоюздрукуж добре 
підготувались до початку передплати. Видрукувано і роз
повсюджено рекламні матеріали — плакат, листівки — 

■ підготовлено необхідну документацію, проведено попередні
бесіди з передплатниками.

Виступаючі в обговоренні доповіді запевнили нараду, шо 
наступний рік, рік ювілею В. і. Леніна буде роком нових 
успіхів у пропаганді та поширенні друкованого слова.

= НОВИНИ =
„БУРШТИН—ЛАДИЇКЕІІСЬК—
ДОНЕЦЬК“

Цей запис зробили спігловодці на відполірованій поверх
ні панелей збірного залізобетону. Через кілька днів-їх отри
мають будівельники ведучих будов нашої Батьківщини. 
Висотні крани вкладатимуть масивні блоки в могутні кор
пуси гідроелектростанцій.

Добрих виробничих успіхів досягла молодь відділу комп
лектації заводу залізобетонних конструкцій і виробів, яку 
очолюють змінні бригадири Іван Хнжіїяк, .Анатолій Рульов 
та Микола Назаркін.

При плані 5500 кубометрів збірного залізобетону попи від
правили своїм замовникам в першій декаді серпня 6155 ку
бометрів готової продукції. -

Є. ЯРУШОК,
працівник Світловодської районної газети 
«Наддніпрянська правда».

ТРЕТЄ—ПОЧЕСНЕ
Кілька днів тому в колгоспі імені Горького відбулось тра

диційне змагання механізаторів. Того райку хлопці були 
урочисті і схвильовані. Степ нагадував своєрідний іподром, 
де вишикувались в один ряд сталеві копі.

В змаганні брав участь і комсомолець Віктор Лисокінь, 
який лише в цьому році буп прийнятий до сім’ї механіза
торів. На суміжну загінку внвіп агрегат досвідчений тракто
рист Анатолій Хомич Сивокіиь, батько Віхтора.

Результати поєдинку були трохи несподівані. Син зайняв 
третє місце, а батько... п’яте.

Перше місце виборов В. К. Тслсшко, який уже двадцять 
років водить по степах свого металевого скакуна

І. ЛЕОШКО.
Колгосп імені Горького
Вільшанського району.

КОЛГОСП—УЧНЯМ
Скоро пролунає веселий шкільний дзвінок. Учням Воро- 

півської восьмирічної школи він принесе особливу радість.
Днями в їхньому селі засміялась високими вікнами світ

ла споруда. Це — поиа школа, яку колгосп спорудив для 
своїх юних мешканців на власні кошти.

Збудували її будівельники Кіровоградського тресту «Між
колгоспбуд».

М. СІРОШТАН, 
інспектор Ионоукраїнського райвно,

...А
Коли б якпй-ііебудь вибагли

вий скептик випадково потрапив 
у неділю, в понеділок чи у вів
торок на спортивний майданчик 
у Федорівні, то його, напевно, б 
вразила і здивувала така карти
на: цілком дорослі люди в спор- 
тпвшіх костюмах тримають в ру
ках паперові літаки. Проходить 
хвилина, друга, і літаки вже 
ширяють п піднебессі. Тут відбу
лися 38-і традиційні всесоюзні 
■змагання з вільполітзючнх авіа
моделей. присвячені 100-річчю 
від дня народження В. І. Леніна 
і організовані центральним ко
мітетом ДТСААФ.

Попередні. 37-і змагання про
ходили минулого року в. м. Ор
лі. Де збірна команда України 
в загальному командному заліку 
стала чемпіоном країни.

Місце проведення змагання— 
Кіровоград — було вибрано не 
випадково. Наш авіаспортклуб 
здавна славиться своїми спорт
сменами. імена вихованців 
спортклубу—планеристів, піло
тів, парашутистів відомі далеко 
за межами країни.

Перший день першість вибо
рювали планеристи. На другий 
день — випробовувались моделі 
з гумовими моторами і, нареш
ті, найбільш цікаг.с змагання з 
таймернпх моделей.

В боротьбу вступило 22 комаїТ- 
дп з 15 союзних республік. Се
ред них було чимало вже «мас
титих» учасників, володарів по
чесних трофеїв призерів все
союзних і міжнародних змагань 
авіамоделістів. У планеристів—

СЕМАФОР НАД СТЕПОМ
Цс було позавчора...
Востаннє за вікном автобуса майнула зелена околиця Кі

ровограда, розсипавши над дорогою біле намисто будинків. 
Випурхнула Дзвінкоголоса пісня, розвіваючись “барвистим 
шлейфом над машинами. А крізь неї:

<— Віро Родіонівио, на току виступатимем?
•- Обов'язково.
—А в клубі?

— Звичайно,
Віра Онуфрієнко, художній керівник агіткультбриїади бу

дівельного управління № 1 тресту «Укрсільгоспбудв ледве 
встигає відповідати споїм аматорам.

Молоді муляри, малярії штукатури, всі вони на кілька 
днів стануть артистами. Сценою їм служитиме поле, прос
торі подвір’я Ферм, естради сільських клубів тощо,

Вісім авто,виструнчуючись рівною вервечкою, прямують 
до Бобрииця. Так, це цілий поїзд. Везе вій славним хлібо
дарам Бобриіісиькоіо району цікаві лекції і бесіди, які чи
татимуть С. К. Хорольський та Е. Л. Рубіпштейи. На польо
вих станах розверне він перед колі оспинками світлу райду
гу книжкового прилавку (її підготували працівники обл- 
иниготоргу.) Продавці Кіровоїрадського міськпромторгу по
радують хлібодарів новинками одягу та взуття.

По рейках пісень І сонячного настрою котиться кірово
градський агітпоїзд. Семафор йому відкрито. Семафор над 
широким мусянжовим сгеном.

Цей поїзд присвячений славному 100-річчю з дня народ
ження в. І. Леніна. Отож і лейтмотив його програми теж 
святковий, піднесений...

Через кілька дніп ще два таких самих кіровоградських 
агітпоїзди виїду и. в Знам’япський т;1 Ионоукраїнськнй ра
йони.

О. ХОМЕНКО.

ПОДАРУНОК .1. СВОБОДИ
КАНІВ, Черкаської області. (РАТАУ). є в Канівському 

Будинку піонерів куточок, куди діти приходять і особливим 
інтересом, Гут зібрані подарунки І листи видатних політич
них діячів, художників, постів, музикантів — Друзів древ
нього міста на Дніпрі: відомих радянських поетів Миколк Ти
хонова і Едуардаса Межелайтіса, скульптора Сергія Коньонко- 
ва, художника Марзіроса Сар'нна, балерини Майї Нлисець- 
иої, льотчиків-космонавіів Сі’СР Павла Поповича і Валенти
ни Ніко.іаєвої-Тереіп нової...

Тепер ції колекція поповнилася те одним експонатом. У 
відповідь на лист канівських піонерів президент Чехословач- 
чиііи Л. Свобода надіслав їм фотопортрет і автографом і 
лист, п якому бажає своїм юним друзам добре вчитися і 
стати активними будівниками комунізму.

•: ■ ®
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Кіровоградські авіамоделісти стежать за польотом моделей.

Анатолій 
спорту і

це чемпіон світу
Авер’япов, майстер ....... _ 
член збірної Радянського Сою
зу Валерій Клименко, таймерпе- 
тн Валерій Мозирський і Дмитро 
Морозов—члени збірної країни,

Змагання кожного класу моде
лей проводились в. 7 турів. Ко
лн ж учасники набирали в за
ключному турі однакову кіль
кість очок, то призначалися до
даткові тури, причому в кожно
му з них обов’язковий час віль
ного польоту моделі збільшу
вався на .хвилину. —

День перший. Червона ракета 
головного судді, старшого інс
пектора ЦК ДТСААФ Миколи 
Шумова оповістила, що на 
старті моделі планерів. В нелег
кій боротьбі золоту медаль 
чемпіона завоював представник 
команди Москви, майстер спор
ту Георгій Марков.

Другий день — змагання модс- 
лей з гумовими двигунами—lie 
обійшовся без своєрідної сенса
ції. Лише після додаткового 
восьмого туру був виявлений 
чемпіон. Ним став 39-річипГі мо- 
дсліст-конструктор з Грузії, 
цершорозрядпик Нодар Гелба
хіані, а майстрам спорту між
народного класу довелося за
довольнитись сріблом і брон
зою. Що ж, така спортивна фор
туна.

І ось іи третій день змагань 
виявляють найснльнішого спорт
смена з таймерними моделями.

-Д’

*

H. Гелбахіані

Тут загострення боротьби зросло 
надзвичайно. Справа в тому, що 
останній тур закінчило з макси
мальною кількістю очок 3 спорт
смени: майсгріґ спорту Дмитро 
Морозов, Фелікс Ольшевський 
(перша і друга збірна РРФСР) 
та Валерій Мозирський (збірна 
України).

В напруженні стоять па старті 
додаткового восьмого, туру трій
ка майбутніх призерів. Чиє ж 
буде золото? По спеціальних 
приладах кожен спостерігає .та 
потоками- повітря, вичікує най
кращий, той, що принесе на кри
лах моделі успіх. Першим цс 
витримує чекання Фелікс 
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несамовитим непом злітне ЙОГО 
модель, вгвинчується у ВИСОЧІНЬ. 
Трохи пізніше злітають моделі 
двох останніх учасників. У таїї- 
мер.чпх моделей доля успіху за
лежите не ТІЛЬКИ Від потоків 
повітря, а й від набирання ви
соти і якості сплануванвя. Але 
все ж модель Фелікса. не вико
навши максимуму. приземляє
ться. Йому — бронзова модель. 
Досвідчені болільники коротко 
пояснюють причину невдачі: 
«нерви*.

Та в восьмий тур Ї1Є шіявіш 
чемпіона. І, нарешті, після де
в’ятого туру, члени першої збір
ної РРФСР з радісними облич
чями обіймають і відкидають в 
повітря свого товариша по 
команді Дмитра Морозова. Він 
став чемпіоном. Друге місце у 
студента Харківського авіаційно
го інституту Валерія Мозир- 
£ЬКОГО.

Повільно опускається по флаг
штоку прапор, сповіщаючи про 
закриття змагань. Тепер його 
опускає повий переможець —• 
команда МЬ'сквн. Гм і вручає
ться Кубок. Друге місце посіла 
команда України. На ■•остеому— 
команда Військово-Повітряних 
Сил СРСР. і

Закінчилися змвглпніг, роз’їха
лися учаспнкц — переможці і 
переможені. Кожному е над чим 
замислитися. Адже авіамоделізм 
це не лише хоббі і спор-в, цс 
повсякденна робота, повсякчас
ний пошук шляхів удосконален
ня льотних якостей моделі, 
складні математичні розрахунки. 
Не випадково серед учасників 
більшість студентів те.хійчних 
вузів, інженерів. Кажуть: «Сьо
годні модель, завтра — планер, 
післязавтра... Післязавтра, 
же й космічний корабель».

Г. ДУШЕНКО
_ студент КДУ

Федорівна 
Кіровоградського 
району.

Фото А. ДІБРОЗПОГО
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ТЇЕНІНСЬКІ уроки, як вдала форма 
самостійного вивчення і колектив

ного осмислення теоретичної спадщи
ни В. І. Леніна, користуються все 
більшою популярністю в комсомоль
ських організаціях області.

Значну допомогу в організації і' 
проведенні уроків надають бібліоте
ки. В нашій області ініціатором про
ведення Ленінських уроків безпосе
редньо серед читачів виступила Олек
сандрійська юнацька бібліотека 
ім. Ф. Е. Дзержинського. Девізом Ле
нінських уроків стали слова комсо
мольського поега О. Безименського: 

«Один закон дли сердца неизменен! 
Чтоб выбрать путь, 
я думаю о том, 
Кач поступил бы.
Что сказал бы Ленни...»
Перший урок бібліотека організу

вала з учнями дев'ятих і десятих кла
сів середньої школи № 1. За основу 
його взяли виступ В. І. Леніна на тре
тьому з'їзді комсомолу, ленінські дум
ки про роль молоді в комуністичному 

один
ЗАКОН 
НЕЗМІННИЙ
будівництві, заповіти вождя майбут
нім поколінням.

Урок проходив у два етапи — «Нам 
заповідав Ілліч» і «Товариш Ленін, 
Вам доповідаємо».

В період підготовки до уроку бібліотечні 
працівники особливо велику увагу приділи
ли наочній пропаганді ленінської книги. 
Вони підготували тематичні полині «Пра
цювати як Ленін, щоб досягти Мети», 
«Слово про Леніна», книжково-ілюстратив
ні виставки «Вічне світло Ілліча». «Ленін 
з нами», «І в комунізмі на Леніна у всьо
му рівнятиметься людина». «Життя їх 
повтори» та інші. Виготовили також пла
кати «Як світоч всесвітній залишиться Ле
нін дли всіх поколінь живим назавжди». 
«В. І. Ленін про молодь». «Заповітам Ле
ніна вірні». І в бібліотеці, і в школі ви
ступали з бібліографічними оглядами.
Неабиякого значення надаємо інди

відуальній роботі з читачами. Для них 
організували консультації по праці 
В. І. Леніна. Проаналізувавши читацькі 
формуляри, виявили, хто мало читає 
твори В. І. Леніна і літературу про ньо
го, рекомендували їм потрібні книги 
— художні і мемуарні.

ОТУЮЧИСЬ до уроку, комсомольці, 
проводили взаємоперевірки, збо

ри, на яких йшлося про те, як викону
ють заповіти вождя; зустрічалися з ве- 
теранами-комсомольцями.

Вже згодом на уроці відбулася сер
йозна розмова про те, як розуміти

ленінський заповіт вчитися комунізму, 
що робить кожний для того, щоб до
могтися справжньої комуністичної ос
віти; про роль колективу і комсомоль
ської організації в цій справі, як ком
сомольська організація виховує відпо
відальність перед колективом, як бо
реться за те,щоб норми морального 
кодексу стали нормами кожного в 
житті.

Диспут відбувся в читальному залі біб- 
ліотекн. У ньому взяли участь старшо
класники, члени комітету комсомолу шко
ли, класні керівники, завідуюча бїбліоте- 
кою В. Ревуненкова. Ще в ході підготовки 
до уроку домовились, що урок — це дум
ки вслух, без шпаргалок, не згладжуючи 
конфлікту. 1 комсомольці О. Петрушин, 
Г. Найдеико, В. Семибратов, Л. Кононен
ко та інші виступали на уроці щиро, від

верто, зв’язуючи ленінські положення із 
завданнями сьогоднішнього дня, внесли 
ряд конкретних пропозицій, багато з при
сутніх відверто говорили про свої і друзів 
своїх недоліки.

З хвилюванням учасники уроку прослу
хали грамзапис промови Ілліча, а на гакін- 
■їсиня проглянула документальний фільм 
про юнацькі роки Леніна.

ДРУГИЙ Ленінський урок в цій школі 
бібліотека організувала на тему 

«Роби життя по Іллічу».
Разом з комітетом комсомолу елек

тромеханічного заводу бібліотека ор
ганізувала Ленінський урок серед мо
лодих робітників по працях В. І. Ле
ніна «Великий почин» і «Як організува
ти змагання?».

Крім книжкової виставки, бібліогра
фічних оглядів, бібліотека запропону
вала робітникам списки рекомендова
ної літератури, тематичні карточки.

Говорячи про значення Ленінських 
уроків, важко все підкріпити конкрет
ними цифрами. Але віддача, безумов
но, є. І добра віддача. На уроці вирі
шили комсомольці впорядкувати те
риторію заводу в позаробочий час. І 
згодом це зробили. В школярів поліп
шилася дисципліна і успішність. А най
головніше, що уроки залучили мо
лодь до вивчення теоретичної спад
щини вождя. Вже через кілька днів 
після уроку з просьбою видати той чи 
інший твір Ілліча звернулися 46 стар
шокласників. Те ж саме і серед робіт
ників електромеханічного заводу. Як
що в 1967 році їм було видано 1064 
примірники творів В. І. Леніна, то а 
1968 році — майже на 400 примірни
ків більше.

Можливо, ще й не все досконало а 
організації і проведенні уроків, але 
й перші успіхи окрилюють. І працівни
ки Олександрійської юнацької бібліо
теки разом з комсомольськими орга
нізаціями думають їх примножити. Во
ни готуюто ще два уроки — «Ленін 
про революційну молодь і комсомол» 
та «Працею славна людина».

* 10. ПАЖИТНЄВА,
методист обласної бібліотеки іме
ні Н. К. Крупської.

ДО початку навчального 
року залишилось вже об

маль часу. Разом з денни
ми школами відкриють свої 
двері і вечірні. Виробнични
ки сядуть за книги. Бо з 
кожним днем тракторист, 
чи шофер, муляр чи мон
тажник відчуває потребу в 
знаннях.

У Кіровоградському ра
йонному відділенні «Сіль
госптехніки» нього року чи
мало робітників сяде за 
парту. Але, хоч як цс і не 
прикро, деякі виробничники 
йти вчитися не хочуть. Ось 
нам, вчителям, і доводиться 
неодноразово проводити бе
сіди з ними. Добре, коли 
керівники організацій під
тримують у цьому.

Серед механізаторів про
відних професій відділення 
«Сільгосптехніки» — водіїв 
автомашин, трактористів, 
монтажників — багато од
ружених і умовити їх після 
роботи вчитись — це справа 
не легка. Нам на допомогу 
прийшов Анатолій Костян
тинович Бобков, бригадир 
тракторного загону. Він зі
брав хлопців, у яких бракує 
освіти за середню школу, і 
пояснив, для чого треба 
вчитися далі. Особливо ме
ханізаторам. Розповів, які 
пільги кожному будуть на
даватися під час занять.

ЗА ПАРТУ
СЯДЕ ЮВІТНИК

— Для того, щоб доско
нало володіти механізмами, 
треба підвищувати свої тех
нічні знання, — сказав у бе
сіді з механізаторами 
т. Бобков. — Математика, 
фізика, хімія і інші загаль
ноосвітні дисципліни допо
можуть вам. А тому кожен 
механізатор мусить в най
ближчі два-три роки здобу
ти середню освіту.

Коли Анатолій Костянти
нович закінчив свій виступ, 
молоді трактористи Вален
тин Хомовиченко, Михайло 
Лнтенко, Віктор Гончарен
ко. Дмитро Нсвмсржицький, 
Василь Михальчснко, Олег 
Сердюк, Василь Годунокта 
інші одразу подали заяви 
про вступ до вечірньої шко
ли робітничої молоді. їх 
бригадир сам навчається за
очно на четвертому курсі 
Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського ма-. 
шинобудування. З цієї 
бригади вчитися підуть май
же всі.

По-іншому у автотранс
портників, де бригадир Ле
онід Захарович Василина, 
та монтажників — бригадир

Сергій Семенович Цупко. З 
цих двох бригад ніхто не 
погодився продовжувати 
свою освіту. Чому? З людь
ми бригадири якуслід не го
ворили. не роз’яснювали по
гребу в підвищенні своїх- 
знань. Та й нам, вчителям, 
не допомогли зібрати лю
дей для роз’яснювальної ро
боти. А шкода. Адже в цих 
бригадах багато молодих 
водіїв автомашин яким по
трібно підвищувати свої 
знання. Бо щоб стати 
справжніми механізаторами, 
треба в першу чергу підви
щити свою загальну освіту, 
яка є основою всіх знань.

Па цих прикладах яскра
во видно, що нам, вчителям- 
вечірніх шкіл, конче потріб
на допомога і підтримка ке
рівників по місцю роботи 
працюючої молоді. Там, де 
така підтримка є, буде за
безпечений успіх у справі 
охоплення працюючої моло
ді вечірнім навчанням.

3. АДАС, 
вчителі. Кіровоградсь
кої середньої школи ро
бітничої молоді № 8.

Позмагаються
руки
умілі

Правління Укоопспілки, Центральний Комітет 
ЛКСМУ, республіканський комітет профспілки ого
лосили конкурс на кращого молодого продавця і ку
харя споживчої кооперації, присвячений ЮО-річчю з 
дня народження В. 1. Леніна.

Мета конкурсу — впровадження прогресивних 
форм і методів обслуговування населення, піднесен
ня трудової активності працівників підприємств і гро
мадського харчування споживчої кооперації України, 
активізація змагання молодих виробничників за 
гідну зустріч 100-річчя з дня народження В. І. Ле
ніна.

В республіканському конкурсі беруть участі, моло
ді працівники торгово-роздрібнених підприємств і ку
хонні працівники підприємств громадського харчу
вання споживчої кооперації. Підсумки конкурсу під
водяться в березні 1970 року. На переможців чека
ють Почесні грамоти і дипломи правління Укооп
спілки, Ці\ ЛКСМУ і республіканського комітету 
профспілки працівників держторгівлі і споживчої ко
операції, грошові премії, цінні подарунки.

€ Т О 21 З С Е
ВАРШАВА, 22 серпня. 

(ТАРС). Прибалтійське місто 
Сопот прикрашене, як у дні ве
ликих свят. Сюди зїхалиси 
численні любителі естрадної 
музики з різних міст Польщі, 
гості з ряду країн. У лісовій
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опері — відкритому амфітеат
рі, який вмішає близько п'яти 
тисяч чоловік. вчора впечері 
почався ЇХ Міжнародний фес
тивалі. пісні, відбувся концерт 
«Пісня не знає кордонів», що 
пройшов з великим успіхом.

На фестивалі. приїхали 55 
представників естрадного мис
тецтва з 26 країн. Вони пик'і- 
нають сто пісень. Від Радян
ського Союзу в конкурсі бере 
участь Муслі.м Магомаєз. 
Учасники фестивалю і глядачі 
тепло вітали почесного гостя 
Леоніда Утьосова.

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

ТВОГО СУЧАСНИКА

Кроки Отримаємо «га-

ДО
п элуд? із

автомашин. Да- 
Трохи спереча-

Він вийшов з свого купе, наблизивсь до вік
на і задивився иа високі брами струнких 
ялин, що мигтіли за декілька кроків від по. 
їзда. Рангом рвучко обернувся, поспішив зно
ву в купе. І одразу вибіг звідти, пов’язуючи 
на шиї голубий галстук.

—• Хлопці, дівчата! — пролунав його го
лос. — Зараз Казань. А ви дрімаєте. Хутчіш 
сюди баяніста! Дапай пісню, нашу, україн
ську...

Невдовзі принадна мелодія виповнила весь 
вагон. Співав він. І псі його друзі.

Вже потім почув з його уст:
— Оце діло! д то називаємсісь туристами, 

а спимо цілу дороіу..
1 знову — пісня...

Цс було три роки тому. Якра» тоді чоти
риста молодих степівчан, переможців трудо
вого ювілейного наступу їхали в туристсько
му поїзді до Ульяновська, Казані, Москви. І 
серед них був він, Леонід Кисляк, шліфу
вальник Ульяновського районного відділення 
«Сільгосптехніки» комсомольський активіст. 
Він очолював делегацію району в ЦІЙ незви
чайній цікавій мандрівці по ленінських місцях.

Вже коли ми повертались до Кіровограда, 
я хотів дізнатись про нього якнайбільше. А 
ВІН — коротко;

— Одслужип в армії. Поїхав по комсомоль
ській путівці в Кременчук. На автозаводі 
працював. Спочатку був учнем шліфувальни
ка, потім вже самостійно браися за діло. А

якось приїхав у Вільхове, моє село.
Якраз відпустку мав. З Дмитром —. старшим 
братом, побував у майстернях «Сільгосптех
ніки». Брат годі сказав: «Роботи тут виста
чає. А оз спеціалістів не завжди підбереш, 
особливо шліфувальників. І через це інколи 
не встигаємо вчасно викопати замовлення 
колгоспів...». Познайомився того дня з го
ловним інженером Павлом Івановичем Пой- 
каповим. Він, дізнавшись, що я шліфуваль
ник, попросив обробити колінчатий вал. Я — 
залюбки. Інженер стояв осторонь, і про щось 
розмовляв з майстром. А тоді до мене: «Тепер, 
земляче, ми тебе не відпустимо звідси. Отак! 
Ти — наш: батьки — колгоспники, брат шо
ферує в «Сільгосптехніці». А ти забрався від 
дому за тридев'ять земель...» От я І зали
шився...

Домовились з ним листуватись.
Він не писав довго. Якось лише в райкомі 

комсомолу почув його Ім’я;
— Здають новий будинок. Квартири отри

мають два лікарі, іпженер-будівельїпік, ху
дожник, вчителі. І він, наш Леонід. А іцо, та
кого спеціаліста помітили одразу...

Секретар райкому комсомолу Валентин Да- 
вндяк потім мені:

— Справді, він в «Сільгосптехніці» фігура 
помер один. Оце був у майстернях. Дали 
Леоніду за зміну відшліфувати три вали, А 
він довів до ладу п'ять. Оцінка роботи — 
відмінна. І так часто-густо.

А ще таке. Раніше відшліфовані деталі од
разу підправляли в механо складальний цех. 
Леонід теж йшов туди, розмовляв .з кол
госпними механізаторами, цікавився як пра
цюють полагоджені мотори.

— Неначе нові. Не те, що дна роки тому. 
А він знав: може бути й краще.
— Все одно чистота одшліфованої деталі не

висока, — сказав якось своєму напарнику 
Степану Ватоку. — Треба полірувати вали.

— Паста, звісно, с. А от верстат...
Разом міркували, як обійтись без якогось 

химерного иерстата. І ось рішення:
— Треба зробити спеціальні лещата.
І через тиждень біля Леоніда Кисляка та 

Степана Ваціока вже юрмились всі майстри. 
Нове пристосування зацікавило кожного. Од- 
полірувалн одни вал. Спеціаліст перевірили 
Його. Все було зроблено відмінно.

Про цю новизну піп ужеі поіїм писав мені 
у листі; «Тепер нам самі трактористи спо
кою не дають Просять зробиш зіикуваиіія та 
поліровку старих палів. Та спробуй задоволь
нити бажання, коли їх щодня десятки, а 
нас в цеху лише двоє. .Тепер в мене і Степана 
е теж учні..-».

Зустрів його на автовокзалі. Трохи стомле
ний, він стопп в черзі за квитками, перечи
тував «Комсомолку».

— їду в колгосп імені Ульянова на комсо
мольські збори. Вирішили там створити спе
ціальні бригади по загоіівлі кормів для ху
доби. І в комсомольських групах хочу побу
вати...

— А як же робота в цеху? Хтось замінить?
— Навіщо? Вчора все зробив 1 за сьогод

нішній день. А оце — доручення маю.
Все ясно: це він вже діяв як член бюро 

райкому комсомолу.
Леонід спішив. Тож про себе знову ко

ротко:
— На цьому тижні збирав усіх споїк хлоп

ців. Повели розмову про те, як працювали на 
транспортуванні зерна всі 55 
лі — про передплату газет, 
лись, звісно...

— Про газети?
— Про нопі автомашини. . ___

зони». А їх дають найстарішим шоферам. 
Молодим нічого. Ог і довелось викликати на 
розмову начальство. А що, хлопці теж хо
чуть зробити не гірше інших...

...І знову чую про нього а райкомі комсо
молу:

— Секретар комсомольської організації 
районного відділення «Сільгосптехніки» Лео
нід Кисляк вчора повідомив, що половин,» 
його товаришів по роботі з початку року під
вищили свою кваліфікацію ще на один роз
ряд. До Жовтневих свят про це рапортувати
ме решта комсомольців.

І ЩС;
— Вони зобов'язались до лютого наступного 

року виконати псі замовлення колгоспних ме
ханізаторів, які братимуть участь у весняно- 
польових роботах...

Після повернення з Вільховою Леонід пи
сав доповідну записку секретарю райкому 
ЛКСМУ. А коли йшов додому, Валентин Да- 
видпк запитав його:

— Що там ще п себе думаєш влаштовувати?
— Буде два рейди «прожектористів». Пере

віримо автомашини, які возитимуть цукрові 
бурпки на завод. Потім — виїдемо в поле. 
Цікаво, як готуються площі лід посів ози
мих. Підемо вже разом .з народними контро
лерами...

Оце коротко і все . про'кроки Леоніда'Кис- 
ляка, кроки до полудня його зрілості.

М. ВІННЕВИИ.
На знімку. Л. Кисляк.

Фото Ю. Лівашникова.
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----- ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ =====

«Виступи молоді відбивають' 
глибоку кризу сучасного бур
жуазного суспільства...»

(З підсумкового документа, прийня
того Нарадою комуністичних і робіт
ничих партій),

СЬОГОДНІ ми поведемо мопу про ту мо
лодь Заходу, яка не прийшла ще До 

ясного розуміння свого місця, завдань і ме
ти п боротьбі проти Імперіалізму,

Отже, що штовхає її на бунт? Щоб від
повісти на не питання, давайте здійснимо 
екскурс в область, що називається «сус
пільним ідеалом». Як відомо, соціальна 
ієрархія, що панує в сучасному буржуаз
ному суспільстві, тримається на приватній 
власності, па матеріальному володінні. По 
тому, на якій машині їздить ваш друг, в 
якій квартирі він живе і як одягається, 
можна зробити висновок про тс, до якої 
із соціальних верств він належить.

Спостереження соціальних психологів 
останніх років свідчать, що система пану
вання матеріальних цінностей починає тер
піти кризу. Все більше спеціалістів як гу
манітарних, так І технічних спеціальностей 
віддають перевагу не високооплачувапІГі 
роботі, а тій. де вони повніше можуть 
проявити себе з творчого боку. Одночасно 
почалося падіння престижу професій, як* 
уособлюють торжество матеріального бла
гополуччя. Коли в 1947 році в США було 
проведено опитування громадської думки з 
тим, Щоб вияснити, якою повагою корис
тується кожна з 90 професій, перелічених 
в анкеті, банкіри зайняли 10-е місце. Через 
15 років опитування було повторене. Тепер 
банкіри виявились відкинутими на шкалі 
престижу на 24-е місце. Характерно, що 
протилежний шлях здійснили вчені. З 
7-го місця вони пересунулися На 3-є. Лі
карі зайняли друге місце, йдучи одразу ж 
за суддями верховного суду. Подібний же 
здвиг спостерігається І в учбових закладах. 
В 11)60 році 39 процентів старшокурсників 
Гарвардського університету мали намір 
після закінчення його зайнятися бізнесом. 
В 1966 році таких виявилося лише 12 про
центів. І в два рази виросло число тих, 
хто хоче присвяінти Себе нелегкій роботі 
вчителя.

Проти кого ж виступає молодь Заходу? 
Проти старшого покоління? Так відпові
дають найчастіше. Причому, мова йде вже 
не про непорозуміння між поколіннями, а 
про відкритий антагонізм і ворожнечу. 
Однак, таке пояснения Фіксує лише, зов
нішній бік япища. Те. що відбувається, 
значніше і глибше. Заперечування старшо
го покоління, по суті, є запереченням тих 
основ, носіями І символами яких являю
ться «батьки». Є у бітліп така пісенька — 
— «Вона йде з лому». в ній говориться 
про дівчину, яка одного чудового дня на
завжди пішла .з батьківського дому. А 
батьки, безсилі зрозуміти її, лричитають: 
«Ми ж давали їй все. що тільки можна 
купити за гроші!».

Але куди тікати юнаку чи дівчині, коли 
асе суспільство являє собою розширений 
варіант того ж батьківського дому, де 
прийнято вважати, що за гроші можна ку
пити все? І тоді як протест, як заперечення

цього світу починається втеча молоді *в 
себе», в суспільство таких же, як вони.

Ну, а що говорить сама молодь? «Наші 
вимоги, —> заявив один Із лідерів студент
ських виступів у Парижі, — привели нас 
до конфлікту з усією системою: ми висту
пили проти політичної влади, проти капі
талізму і проти існуючої університетської 
системи».

Як відомо, найбільш високий процент 
безробітних спостерігається саме серед 
молоді. Поява на ринку праці все нових і 
нових робочих рук набагато перевищує 
темпи появи нових посад. Особливо стосує
ться це сфери кваліфікованої інтелектуаль
ної праці, де найбільш літні кадри часто 
з’являються I найбільш кваліфікованими. 
Так створюється розрив між устремліннями 
І реальними можливостями, які найгост- 
ріше відчуває завтрашня інтелігенція “ 
студенти.

З розрахунків відомого французького со
ціолога Ж. Фурастьє, в результаті збіль
шення тривалості життя близько половини 
приватної власності знаходиться ниві в ру
ках людей похилого віку. А це значить, в 
економічно розвинутих країнах спадко
ємець Із багатої сім’ї має шанси стати 
щасливим володарем спадщини лише в по
хилому віці. І це стосується тієї значної 
частини молоді І студентства, яка прихо
дить в університетські стіни Із забезпече
них сімей.

Майже в усіх країнах молодь допускає
ться до виборчих урн лише з 21 року, що 
практично усуває її від всякої участі в по
літичному житті. Відчуття молоддю не
справедливості капіталістичного суспіль
ства по відношенню до неї і породило п 
пій той емоційний комплекс, який і під
готував вибух.

Скоріш за все це рух, як зауважив аме
риканський соціолог Ариольд Тойнбі, лише 
1/10 айсберга, більша частина якого «схо
вана від спостерігача» і яка Ще прояви
ться.

Питома вага молоді в суспільстві значно 
виросте, В 1971 році у Франції сорок про
центів всього населення буде молодшим 25 
років, в США — 50 процентів. Очевидно, 
підсилиться інтелектуалізація молоді. Чи
сельність тих, хто перебуваючи у 1« — 21 
піці, будуть одержувати вищу освіту, має 
тенденцію постійно збільшуватись. Якщо 
в 1900 році в американських коледжах на
вчалося всього 4 проценти молодих людей 
у піці 18 - 2) років, то в 1975 році доля 
їх наолпзиться до половини. Відповідні 
прогнози є І по багатьох інших капіталіс
тичних країнах. Отже, виступи молоді бу
дуть повторюватися і матимуть ще більший 
розмах і силу, якщо фактори, що викли
кають вибуховий характер протесту, зали
шаються в силі.

Ось чому вчені, письменники. політики 
Заходу з такою тривогою вдивляються в 
обличчя молоді. Яке майбутнє принесе'во
на з собою в теперішній світ, який по він
ця наповнений гострою боротьбою класів і 
народів за своє соціальне, національне, по
літичне визволення?

Олександр ГОРБОВСЬКИЙ, 
кандидат історичних наук.

АПН.

Цукор погребує робочих 
рук. Нарівні з чоловіками 
працюють жінки. Вони сіють, 
очищають плантації, удобрю
ють. зрізають, вантажать і 
знову зрізають. Бонн працю
ють на заводі з димлячими 
трубами. Стоять біля машин 
і возяться з пробірками в лабо
раторії. В провінції Камагуей 
всі рівняються на Ганю «пар
тизанку» Батальйон, що но
сить її ім’я, трудиться пепо- 
кладаючи рук.1
Журнал «Куба». !

І/ УБА відмічає перші рокови- 
•* пи «Молодіжної колонн 
століття» (МКС), створеної в 
1968 році в зв'язку з століттям 
з дня початку національно- 
визвольної боротьби на Кубі. 
Генеральний секретар Націо
нального комітету СПІЛКИ мо
лодих комуністів Куби Хайме 
Кромбет та Інші керівники 
ЛІ КС, виступаючи по телеба
ченню, розповіли про її роботу.

На сьогоднішній день, від
мітив Хайме Кромбет, в коло
ну входять близько 45 тисяч 
юнаків І дівчат з різних про
вінцій. Крім тої о, учасники 
колоди працюють в риболовно
му флоті, па нафтопереробних 
заводах в Гавані і науково-до
слідному інституті тваринни
цтва.

Учасники колони виявили 
бажання па протязі тоьох ро
ків працювати на найвідпові
дальніших ділянках народного 
господарства Куби. За два
надцять минулих місяців пішії 
посадили цукрову тростину на 
площі близько 25 тисяч к:і- 
бальєрій (одна кабальєрія до
рівнює 13.43 гектара). Рубщи
ки зібрали в ході останньої 
сафри — збирання врожаю 
тростини — близько 270 міль
йонів арроб тростини (одна 
арроба дорівнює 11,5 кілогра
ма). Вони виконали також ве
лику роботу по обробітку ри
сових полів і плантацій цитру
сових.

Але молодь колони не лише 
трудиться. Вона постійно під
вищує свій загальноосвітній, 
культурний і політичний рі
вень. Юнаки займаютьси та
кож бойовою підготовкою. Від-

«Молодіжна 
колона 
століття»
криті курси підготовки сіль
ських механізаторів. Провадя
ться культурні і спортивні .за
ходи. Більше 20 тисяч учасни
ків колони вже здали нормати
ви з різних видів спорту. Ко
лона Два рази на місяць ви
пускає газети під назвою 
«Байярдо».

Політичний відділ при шта
бі колони проводить велику 
роботу по вихованню молоді в 
дусі відданості справі рево
люції, марксистсько-ленінській 
ідеології. Він же організовує 
культурні заходи. Політпра- 
цівиики спираються на пов
сякденну допомогу низових 
партійних і комсомольських 
організацій, створених в усіх 
ланках колони. На сьогодніш
ній день серед учасників ко
лони нараховується близько 
700 членів партії і біля 7 тисяч 
членів спілки молодих кому
ністів (С.МК). П’ять тисяч 
юнаків і дівчат стали передо
виками праці. Найближчим 
часом намітили провести при
йом нових членів в партію і 
СМК, щоб подвоїти число 
працюючих в колоні комуніс
тів і комсомольців.

В. МИРОНОВ, 
кореспондент ТАРС.

Гавана.

ПОВІСТЬ
плита

У боротьбі за високий урожай
ГАВАНА. (ТАРС). Кубинські трудящі розгорнули соціаліс

тичне змагання на плантаціях і заводах по переробці цукро
вої тростини. Вони працюють для того. щоб у 1970 році 
одержати 10 мли. тонн цукру.

Велику допомогу в цьому їм подає кубинська молодь. З 
листопада минулого року по 15 липня цього року більш ян 
295 тисяч юнаків І дівчат відпрацювали ЗО мільйонів понад
нормових годин.

НА ЕКРАНАХ ПОЛЬЩІ
- ВАРШАВА. (ТАРС). В одному з столичних кінотеатрів від- 
оулась прем’єра нового фільму А. Найди «Полювання на 
мух». Відомий польський режисер створив веселу кінокоме
дію, в якій головні ролі виконують популярні молоді актори 
М. Ьраупек і 3. Малянович.

Польські фільми широко відомі зарубіжним глядачам. 156 
призів здобули кінематографісти ПНР на міжнародних кіно
фестивалях у післявоєнні роки.

В тому місці кам’яного купола, звідки тяг
нуло квітневим приморозком, пробивалася оди
нока зірка, далека і мерехтлива, подібна втра
ченій надії. І коли Степан вловлював її слі
пучу білизну, йому починало здаватися, щ> 
ночує він в полі, що недалеко пофоркують 
стриножені коні... перепели б’ють Крильми в 
житах, вогнище давно погасло, і передранкова 
прохолода пробирає до кісток... коні забрели в 
хліба, і кровопивець Івашов, папський управ
ляючий. перегнувшись з сідла, заніс батюру 
над головою... Він любив захопити пастушків 
зненаць са і бити сонних, маючи від цього зві
рячу насолоду.

Степан підіймався, сідав, протирав очі. І все 
зникало: зорі, пофиркуючі коні, управляючий 
з перекошеним обличчям. Відчувався протяг з 
невидимого отвору стелі. Чутно було дихання 
заснулнх, чиєсь схлипування І причитания: 
«Ой, матінко, та Що ж з цього вийде?..»

— Гей. заткни горлянку, криса! — чулося з 
другого кінця підвалу. — Спати заважаєш 
людям, зараза!

Гавкіт собак, кроки і покашлювання варто
вих, нічні шелести — все ЦС проникало до 
льоху через віддушини І швидко нагадувало 
про інший світ, відгороджений від полонених 
тяжкою підвальною темрявою, серед якої інко
ли з’являлась, подібна втраченій надії мерехт
лива І далека зірка. Здавалося, що вона прос
то мариться 1 що її зовсім не існує, а іноді 
вона проступала настільки чітко, що Степан 
бачив, як зірка пульсує і жене по жилах ко
лодне срібло.

Не спалося. Як тільки Степан закривав по
віки, зразу ж якийсь дикий коловорот починав 
крутитися перед очима. То він бачив, як вби
вають Івашова... Плутакугись в полах хутря
ної шуби, без шапки, грізний управляючий на 
колінах повзав по-гнойовій багнюці біля стіни 
хліва, обіймав мужицькі брудні чоботи, брюзг- 
ле спге обличчя було в синцях, по випещених 
щоках текли сльози... Гнат Савченко і Матюша 
Передерій — одни з берданкою, другий з об
різом — відділились від натовпу, прицілились. 
І тут вискочила наперед стара висохла Логші- 
ннха, закрила собою Івашова, заломила руки: 
«Ой. людоньки, тільки не на моєму подвір’ї! 
Пожалійте стару, господом-богом молю вас!». 
Івашова повели за город. Потім потягнули. Він 
хапався за одчг: «Громадяни, помилуйте!» — 
цілував поли, виправся, потім став кричати і 
погрожувати, бризкаючи слиною...

Міцно врізалася в пам'яті, ця пеіішя на
сильна смерть, яку довелося бачити Степано
ві, й чи не тому згадав він про управляючого, 
що тепер сам потрапив V ного становище? За 
івашовнм — як тільки Степан опускав пові
ки — видніліїся трупи глеків і мулів, що пе
реповнили річку над Березівкою, підпалені 
снарядами скирти, дикий голос грамофону се
ред вулиц і повислий на огорожі колоніст ”> 
пропаленою головою. Тарасенко з заляпаними 
кров’ю ботиками. Антон Рожтоство в танку, 
що загруз в болоті.?. Все це безкінечною чер
гою вертілося перед очима, кончало, кликало, 
завивало, не зв’язане і морочливе.

Заснув Степан лише перед третіми півнями.
Тієї ночі багато хто не спав. Та воно й бу

ло під чого: напередодні увечері забрали на 
розстріл першу партію — вісім чоловік.

Світанок наступив повільно.
Отвір в куполі почав поступово сіоіти. 

Проясніли щілини в дверях. ДО ЯКИХ вели 
шеобаті сходинки.

Змінились вартові.
Пізніше, коли в підвалі трохи просвітліло, 

можна було розгледіти І поогннлі дошки в'д- 
душпн, і ржавий обруч в кугьу, декілька старих 
клепок, що пахли пліснявою і кислятиною. 
Полонені лежали наповал, інші спали нав
сидьки. Губівський мужик Матвій Ямка, міц
но стиснувши могутні щелепи, витягнувся, не
мов на топчій печі, вздовж стіни: біля нього 
в кулачок. їжачком, згорнувся звиклий -К» 
всього Санька Хлист, колишній босяк: Петро 
Машталір, батрак з Бережннки, смачно по- 
хоапував і чмокав уві сні губами. В ногах у 
Ннкифооа Гаркуші. гомпапіївського коваля, 
нрнстроїася, натягнувши бушлат на голову, 
чорноморський матрос Іван Коломіець. На 
нижній сходинці. прихилившись До виступу 
стіни, в напівзабутті дрімав Ботнар. похилого 
віку робітник з Єлисавстградськог.о заводу 
Ельворті. Так. той самий Ботнар, що в лютому 
записував Степана і Антона п партизани...

Першим піднявся Коломіець. Він висунув 
з-під бушлата скуйовджену голову, оглянув 
підвал, розтираючи щоку і потягаючись.

— Ви що: зовсім не лягали. Якове Федоро
вичу?

Ботнар повернув до нього обличчя, густо 
всіяне щетиною, зім’яте і схудле.

— В мене сон курячий. ■ Та й ноги ламає, 
дідько б його побрав.

Позіхаючи матрос пробрався до сходинок. 
Присів поруч.

— Ну? — запитав стиха. —
— Погані справи, Ванюшко. Не світить нам...
— М-м-да. • *
Помовчали.
Коломіець став вивергати кишені. Витрусив 

на долоню пучку махорки, зміщеної з сухими 
крихтами хліба. Для чогось попробував на 
язик, сплюнув, сердито вилаявся. Потім під
нявся сходинками, припав до дверей.

— Ей, служивий, дай потягнути разок! Про
сунь в щілину, ну!

Кроки вартового притихли. Відповіді не 
було.

— Оглух чи що? — гнівався Коломіець. — 
Ти які палиш: французькі чи англійські?

В підвалі заворушилися. Підводились, по
тягувалися. протирали очі. розминали занімілі 
ноги — просто 1 буденно, немов у житті тих 
людей нічого особливого не трапилося.

— Чуєш, ти, холуй! — невгавав матрос. ""
— Відійди, стерво більшовицьке, а то як пу- 

жану! — рявкнули з-за дверей. — Петлею за
тягнешся!

Коломіець, відступивши, з силою вдарив но
гою в двері.

— Стріляй кадетська твоя морда. ропаку 
твою!..

Було схоже, що вартові не чекали подібного 
нахабства. Виждавши, іишнй голос відізвався 
дещо примирливо:

— Що. солдатську службу не знаєш? — 
» Сказано, відійди і не бунтуй.

— Гаразд, — погодився матрос, підморгую
чи товаришам. — Гони сюди парашу. Та 
швидше, а то в Друзки рознегу!

Так почався день.
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

За ма іежом — великим будинком з Аз
рельефом кінської голови по фасаду і воріть
ми на майдан —• тягнулися приземкуваті сирі

каїармн, з давніх-давен прозваних у місті 
«московськими»: цегляні, мертвої товщини,
стіни, що вросли в землю, похмура огорожа, 
загратовані вікна, дерев'яна будка біля 
входу... Після відходу петлюрівців в тих ка
зармах формувався парти ганський полк. •

Степан з Антоном прийшли сюди надвечір. 
Дихало морозцем, сніг скрипів під ногами. 
Довгасті бурульки попід дахом були припоро
шені сивим іиеєм.

В сторожці — пустка. Ворота відкриті нав
стіж 1 завалені злежаинми заметами.’ На по
двір’ї пара випряжених коней, вкритих бла
генькими попонами, перебирала з’їди на возі. 
Біля ганку топта.тося декілька мужиків. У 
вузьких темних коридорах було накурено, пах
ло Сирістю і цвіллю. За Дверима чулися го
лоси. Схудлий робітник в засмальцьованій 
фуфайці І шкіряній з навушниками кепці 
виявився писарем. В нього були повислі ко
зацькі вуса з сивиною. впалі щоки, крупна 
родимка над бровою, проникливий і лукавий 
погляд. В Степана від хвилювання на кінчи
кові носа, вічно облупленім, навіть проступили 
краплинки погу, але переживав хлопчина дар
ма: писар не придирався. Він тільки запита« 
прізвище, звідки родом і скільки років. На 
останнє запитання Степан, не моргнувши оком, 
відповів, що кожному з них з Різдва пішо» 
двадцятий, і писар хитро примружився: 
«Гм, прямо з різдва? Обом? двадцятий?». 
А потім до кімнати зайшов чоловік в шинелі, 
навхрест перетягнутий портупеями, з шаблю

кою І маузером, і перебив розмову. їой. 
зайшов, проскрипів промерзлими чобітьми 1 
сів на нарах, завинувши шаблюку набік, І 
потираючи з холоду червоні Руки. Він був 
красивий, стрункий і ловкий, і зразу сподобав
ся хлопцям: таким на їх думку і повинен бути 
справжній командир партизан. Хитруватий 
дядько-писар в своїй робочій фуфайці пору-« 
з ним мав вигляд иршціненого. Командир ска
зав писарю: «Пшоно і сало є. Якове Федоро
вичу, а дров немає й скалки: петлюрівці,
падлюки, все спалили». Він закурив, а писар 
пройшовся по кімнаті, забувши про хлопців. 
«Ну що ж, Андрію. — сказав він. — паливі» 
будемо заготовляти самі. Ти зараз змотайся 
до залізничників. Якщо дадуть транспорт — 
добре. А ні — організуй підводи. В ліс. Ін
шого виходу не бачу. А я підготую команду». 
Потім писар згадав про Степана й Антона: 
«Будете, хлопці, в шостій роті. Підете в тре
тю казарму, відшукаєте там товариша Васє- 
ху. Скажете, що вас Ботнар направив. Поки 
що нехай видасть сухий пайок. Хочете — но
чуйте тут. якщо не боїтеся задубіти, або Д® 
хочете. А завтра вранці, щоби тут були». «А 
як же з обмундируванням?» — запитав Ан
тон. Мужики, що сиділи на нарах розсміяли
ся, а той. що був з шаблюкою і маузером, 
підійшов і хлопнув Антона по плечу: «Штани 
маєш? Кожух є? Чого ж тобі ще треба?».

Хлопці пішли розчаровані. Потрібно було ще 
запитати про зброю, про платню, та сміливос
ті не вистачило. Засміють, дивись.

— А що до цього... різдва тн. Степане да
ремно... — сказав знічено Антон, коли вийшли 
на подвір’я. Антон навіть не глянув на 
приятеля к губи в нього тремтіли — настіль
ки ^иму було неприємним одне тільки нага
дування. А трапилася ня Історія давно, коли 
Антону було років сім. В святий вечір присів 
він за хатою з глухого боку і натужуючись, 
покрекчуючн, став розучувати спів До свята: 
«Різдво-о-о... тпоє-е... Хрести-н- бож-ж-е.., 
нас». Нл той час мимо проходила ватага па
рубків і почула гімн Хрестові, що нтооджував- 
ся в муках. І з тих пір прізвисько «Різдво» за
мінило Антону справжнє прізвище, і Роїим- 
чуком на селі його ніхто не називав.Актон 
Різдво — 1 все гуг

— Ну. вискочило якось! — виправдовувався 
Степан, І сам дивувався з того, як це насправ
ді. в нього язик тоді повернувся.

І хоч з обмундируванням вийшов конфуз. І 
гвинтівку зразу не видави, хлопці були задо
волені тим, ще деоехнтрнлн лукавого писаря: 
адже обом їм тільки по шістнадцять.

Декілька ночей хлопці провели у нічліжні 
спреи Гуньки. За нари платити було нічим, 
але і під нарами було тепло і коштувало все 
це задоволення три копійки. Харчуватися в ка
зармах де видавали запашний з салом куліш 
і хліб. А коли наступила відлига, хлопці оста
точно перебазувалися в казарми.Ходили па за
няття. що проводнлиіи на майдані. Там навча
ли по команді шикуватися в ряди розходити
ся. подвоювати ряди і всілякої іншої військо
вої грамоти. їздили в ліс по дрова. А взагалі 
то. в цьому, як І в стройових заняттях, за
хоплюючого було мало. Значно цікавіше було 
бродити по місту. Йдеш, скажімо, а перед то
бою — афіша. Хоч < стара. але чому, б то 
не прочитати.

(Далі буде).



Молодий коиушір4 стор»

АНЕ БАЧАТЬ

ЛИСТ СТУДЕНТКИ

свій 
карту

ЗНАБЕЦЬ ШЕКСПІРА

— Що написав Шекспір, Євгене? 
*- Ого! Цитат енлу-силеину.

'ЧОГО ходиш»
— Чого ги ходиш* до сестри моєї? 
Хіба у тебе вже нема своєї?

Це вже точні дані. 
Но всьому лісі слух пішов. 
Коза працює в ресторані, 
А Вовк вечеряти зайшов.

Степановича НО-
НОВИНЛ

—Ти чув, їжаче, новину? 
Коза із Вавка здерла шкуру!
— Та ну?
Ти що це, сірий, мелеш здуру?
— Не віриш?

Ніхто не знає і не бачить. 
Л тільки туфельки блискучі, 
То ЇХ — усі помітять учні.

Борис ЧАМЛЛЙ.

ТуТИ не помічаємо їх, як повітря, 
х оточує нас, як сонце, що повинне 
вчасно сходити і заходити. Та ось со
нячне затемнення чи брак повітря на 
вершині гори і —ми стаємо здивовані: 
щось робиться не так, як ми звикли, 
десь порушилась гармонія, порушився 
звичний нам порядок. Хтось мусить його 
відновити, направити плин життя по 
звичному руслу.

Поки все в нас спокійно, ми зверта
ємось до них хіба що з такими питан
нями: «Товаришу міліціонер, як прой
ти на цю вулицю?», «Скажіть, будь лас
ка, де знаходиться?..». Зверніть увагу: 
навіть в цих випадках серед сотень пе
рехожих ми перш за все очима відшу
куємо міліціонера. А вже коли прихо
дить біда — стихійне лихо, хуліган, зло
дій, — тут без людини в уніформі обій
тися не можна. Як часто вони, хлопці 
в червоних кашкетах, виконують 
обов'язок, навіть ставлячи на 
власне життя!

Тяжкі травми одержали хлопці з Кі
ровоградського міського відділу мілі
ції Анатолій Осадчий і Володимир Горб 
в сутичці з хуліганами, а все ж затри
мали їх. Молодий сержант Володимир 
Власенко під час повіні кинувся у кри
жану воду, рятуючи сім’ю з будинку 
№ 6, що по вулиці Пролетарській, Дов
гий час з небезпекою для життя пере
слідував злодіїв Анатолій Кондратенко 
і повернув державі цінностей більше як 
на двісті карбованців.

Список цей можна продовжити, сла
ва про добрі справи нашої міліції хо
дить між людей, професія ця стає все 
більш популярною. І не дивно, що □ 
редакцію надходить все більше листів 
з проханням розповісти про цю цікаву 
професію чи порадити, як можна ста
ти міліціонером. Просять про це не ли
ше хлопці, а й дівчата.

Ось що пише, наприклад, Раїса Яко- 
сенко з села Кіровки Маловисківського 
району: «Дорога редакція! Мені дуже 
подобається професія міліціонера. На
пишіть, будь ласка, де можна її здобу
ти і чи приймають дівчат».

Наш кореспондент попросив началь
ника відділу кадрів Кіровоградського 
обласного управління внутрішніх справ 
полковника Пилипа 
ТЕНКА відповісти на кілька питань, що 
найбільше цікавлять наших читачів.

— Після постанови партії і уряду від 
19 листопада 1968 року в органи мілі
ції приходить все більше молоді. Який 
порядок прийому її на роботу?

— Питання слушне. Ми і раніше ко
ристувалися рекомендаціями підпри
ємств, райкомів і міськкомів комсомо
лу, характеристиками заводів і підпри
ємств при зарахуванні юнаків па робо
ту в органи радянської міліції» Як не 
прикро, але траплялися випадки (наго
лошую — окремі і дуже рідкі), коли до 
нас потрапляли люди, що не відповіда
ли високому званню охоронця громад
ського порядку. Доводилося виховувати 
їх самих, а інколи просто рекоменду
вати їм іншу роботу.

Тепер це виключається. Справа в то
му, що до пас приходять майже ви
ключно посланці колективів — цехів,

— Дивися, туфельки у тебе 
Блищать гарненько.
Так і треба.
І неодмінно шс навчись ти 
Щоденно вранці зуби чистить. 

Скажи, чому ти, сину любий, 
Не хочеш вранці чистить зуби?

Бо зуби чисть, не чисть — 
одначе

Ах, мамцю! Все пройшло, як сон. 
Екзамени відмінно склала. 
Жерців науки зчарувала, 
Всі гомоніли в унісон: 
«Сяйни іце раз — аж восени».

Юхим ЗОРЯ;

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ПОНЕДІЛОК, 25 серпня. Пер

ша програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Що трапилося з 
Андресом Лапетеусом».. (Кірово- 
град). 18.35 — Кіножурнал та 
художній фільм «Що трапилося 
з Лидресом Лаііетеусом». (Кіро
воград). 20.25—Н іші оголошення, 
(Кіровоград) 20.30 — Інформа
ційна програма «Час». (М). 
21.15 — Оперета Т. Добжеисько-*- 
то «Королевське ложо. Прем’є
ра телемузнчноіо спектаклю. 
(М). 22 30 — «Борці за народну 
справу». Євгенія Бот. До 90-річ- 
чя з дня народженця. (К). 23.00 
— Чемпіонат світу .з велогонок. 
Щоденник. (М).

Друга програма. 18.30 — Інтер
бачення. «Радянський спосіб 
життя». «Північне сяйво». (М).

ВІВТОРОК, 26 серпня. Перша 
програма. 11.00 — Тслсвісті. (К). 
11.10— Кіножурнал та художній 
фільм •’.Весна на Одері». (Кіро
воград). 19.55 — «Операція
«Карпати». (Кіровоград). 20.30— 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Дні культури Со
ціалістичної Республіки Руму
нії в СРСР. «На вогник». Спіль
на передача Румунського і Ра
дянського телебачення. 22.15 — 
Художній фільм «Весна на Оде
рі». (Кіровоград).

Друга програма. 22.15 — «З

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 56 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово патріотичного виховання і спор

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

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — Орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ЗЛДВІРНОЇ
Лесі Григорівни

і висловлює співчуття родині і близьким покійної,

23 серияя 1900 року
колгоспів, підприємств, Кандидатури їх | 
обговорюються на загальних зборах, то
вариші дають їм наказ служити чесно 
і добросовісно. Збори ці завжди прохо
дять в урочистій обстановці, що запа
м’ятовується хлопцям надовго. Так бу- | 
ло на Балахівському вуглерозрізі, d ие- і 
хапоскладальному цеху Агрегатного за- в 
воду, в колгоспі «Більшовик» Уствпів- J 
ського району, на заводі «Червона зір- J 
ка» і багатьох інших.

—- Який, скажіть, якісний склад мо- Е 
лодого поповнення?

— До пас приходять в першу чергу ц 
комсомольці і молоді комуністи, що їй 

■зарекомендували себе на громаден- І 
кій роботі. Майже всі воші з середньою, .1 
вищою і незакінченою вищою освітою, j 
Трапляється, іцо юнак не має середньої 1 
освіти, тоді відразу ж направляємо йо
га в школу робітничої молоді. Ось циф
ри: за направленнями партійних, ком
сомольських організацій," виробничих 
колективів останнім часом до нас при
йшло близько 70 хлопців. З них більше 
сорока мають середню загальну освіту, 
близько десяти — середню спеціальну, 
останні — вищу або незакінчену вищу.

Чи приймаєте на роботу в органи мі- • 
ліції дівчат?

— Особисто я проти дівчат нічого не • 
маю, вовн працюють у нас, до обов’яз
ків ставляться сумлінно. Але мені зда
ється, рідко кого можна посилати на 
оперативну роботу, що для нас дуже 
важливо. Отже, жінок і дівчат нам тре- , 
ба в дуже обмеженій кількості.

— Як нині змінилися матеріально-по
бутові умови працівників міліції?

— Це теж важливе питання. На міс
цях і в обласному центрі ми турбуємося 
про влаштування молодих працівників, 
про створення їм матеріальних і побутових 
умов. У зв’язку з цим необхідно сказа
ти про підвищення заробітної плати 
працівникам міліції. Зараз рядовий мі
ліціонер одержує від 90 до 145 карбо
ванців.

— Тепер на службу в міліцію прихо
дять люди, так би мовити, суто цивіль
ні. Як набувають вони майстерності, 
якими формами навчання охоплені?

— Останнім часом ми рекомендували 
на навчання у вищі міліцейські школи 
більше ста чоловік, близько ста 
середні, близько .п’ятдесяти — в 
редні загальноосвітні. Але це іцс 
все. У вас на місцях діють школи 
ративної майстерності, де молоді 
піонери загартовуються фізично, вивча- 
ють методику і тактику розслідування, 
бухгалтерію, снсцте.хіпку, фотосгіраву і 
все інше, необхідне для кваліфіковано
го спеціаліста.

— Які вимоги ставляться до молодо
го поповнення і як міліцейська молодь 
відповідає цим вимогам?

— Тут, мабуть, перш за все треба 
сказати про внутрішню культуру моло
дих міліціонерів. Робота в міліції — 
справа надзвичайно делікатна, бо завж
ди стосується, людей, радянських гро
мадян. Я вже говорив, що молоде по
повнення приходить до пас в більшості 
з середньою і вищою освітою. Цс до
помагає юнакам орієнтуватися у склад
них обставинах. Дехто вже добре за
рекомендував себе па цій нелегкій 
службі. Це Станіслав Смоляник та Іван 
Титюк, яким ми довіримо офіцерські 
звання, відмінник міліції Василь Маку- 
щенко, молоді міліціонери Анатолій 
Осадчий, Володимир Горб, Анатолій 
Ткаченко і багато інших. Можна смі
ливо сказати, що процес омолодження 
нашої міліції йде надзвичайно швидки
ми темпами, і поповнення до нас.прибу
ває відмінне.
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його духа печаті». Кінонарис, 
(Львів). 22.35 — Програма УТ, 
22.-10 — «Таланти твої, Украї
но». (Чернівці).

СЕРЕДА, 27 серіінп. Перша 
програма. 10.00 — Новини, СУД, 
10.15 — Хронікальво-до к у м^*йь- 
тильний фільм «Склероз совіс
ті». (Кіровоград). 18.40 — До 
100-річчя від дня народження 
В, І. Леніна. «Книги Леніна —- 
в кожну сім'ю». (Кіровоград), 
18.55 — Наші оголошення. (Кіро
воград). 19.00 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 19.30 —
Святковий концерт, прйсвячспнй 
50-річчю Радянської кінемато
графії. 21.30 — Спортивна пере
дач:. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ',

Адміністрація, партійна, профспілкова організації та 
колектив Кіровоградського технікуму радянської торгівлі., 
з глибоким сумом сподіщають про передчасну смеріь 
викладача російської мови і літератури

ЗАДВІРНОЇ
Лесі Григорівни

і висловлюють співчуття рідним і близьким покійної.
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