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«У кргиііід
Школа! Вона дас кожному з нас 

знання, вчить любові до рідної Вітчиз
ни, вручас путівку у велике життя. Ле
нінський комсомол є активним помічни
ком школи в справі навчання і вихован
ня підростаючого покоління. Свого ча
су комсомол разом з учительством 
стояв на чолі масового руху за лікві
дацію неписьменності, він брав найді- 
яльнішу участь у здійсненні переходу 
до семирічної, а згодом — восьмирічної 
обов’язкової освіти.

«Якщо користуватися шкільною тер
мінологією, — відзначав на Всесоюзно
му з'їзді вчителів у 1963 році Гене
ральний секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв, — то можна сказати, що найсуво- 
ріший вчитель — історія поставила на
шій країні за предмет «Народна осві
та» найвищий бал».

Ще більш відповідальна робота чекає 
на комсомольців тепер, коли здійсню
ється перехід до загальної середньої 
освіти. Це відкриває широкий простір 
для молодіжної ініціативи, енергії, по
шуку.

Велика розмова про важливі завдан
ня, які ставлять перед школою Кому
ністична партія і Радянський уряд, від
булася 28 жовтня на II пленумі ЦК 
ЛКСМ України.

З доповіддю про завдання комітетів 
комсомолу республіки по дальшому ор
ганізаційно-політичному зміцненню 
шкільних комсомольських організацій і 
підвищенню їх ролі в навчально-вихов
ному процесі виступив перший секре
тар ЦК ЛКСМУ О. С. Капто.

Комсомол України, сказав доповідач, 
постійно тримає в центрі уваги діяль
ність учнівських колективів, мобілізує 
шкільну молодь на боротьбу за глибо
кі і міцні знання, допомагає партійним 
організаціям, педагогам у формуванні 
в учнів високої комуністичної свідомос
ті і моралі. Сьогодні на Україні майже 
третина всіх первинних комсомольсь
ких організацій припадає на середні і 
восьмирічні школи. Вони об’єднують 
більше мільйона юнаків і дівчат — кож
ного четвертого комсомольця республі
ки. В стінах школи до ВЛКСМ вступає 
щорічно близько 500 тисяч піонерів і 
школярів. Майже 70 процентів тих, хто 
поповнює його лави, свій перший ком
сомольський гарт проходять саме в уч
нівському колективі. Тому організацій
но-політичне зміцнення шкільних ком
сомольських організацій, дальший роз
виток громадської активності, ініціативи 
і самодіяльності учнівської молоді ма
ють дуже велике значення.

XVI з’їзд ВЛКСМ, XXI з’їзд комсомо
лу України визначили шляхи дальшого 
вдосконалення роботи комсомольських 
організацій загальноосвітніх шкіл, з но
вою силою підкреслили їх роль у на
вчанні і вихованні учнів. Серед 18 ти-
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сяч шкільних комсомольських організа
цій республіки чимало таких, які стали 
справжніми ватажками у своїх колек
тивах, активними помічниками вчителів 
у боротьбі за глибокі і міцні знання уч
нів, підготовці їх до самостійного тру
дового життя. Саме такими є комсо
мольські організації багатьох шкіл Во- 
рошиловградської, Донецької, Микола
ївської, Полтавської, Хмельницької, 
Чернігівської та інших областей. Зав
дання комітетів комсомолу полягає в 
тому, щоб всебічно вивчати і поширю
вати досвід кращих.

Одним з важливих факторів боєздатності 
первинної організації е чітка дія всіх її ланок, 
зокрема, комсомольських груп, класних комсо
мольських організацій. Комітети комсомолу 
республіки провели певну роботу по створен
ню і забезпеченню успішної діяльності цих ни
зових ланок. Сьогодні в школах республіки на
лічується більш як 28 тисяч класних комсо
мольських організацій, 25 тисяч комсомольських 
груп, що дає хороші можливості для ефектив
ного впливу на широкі кола учнівської"молоді,

З почуттям особливої відповідальності слід 
ставитися до вступу шкільної молоді в комсо
мол. 1і цій справі в республіці е багатий і ці
кавий досвід. У більшості шкіл створені гуртки 
по вивченню Статуту ВЛКСЛ1 й історії славних 
справ комсомолу, проводяться вечори, на яких 
учням в урочистій обстановці вручають ком
сомольські квитки, дають перші доручення. 
Проте тут потрібен вдумливий, надзвичайно 
тонкий підхід. Діловитість, серйозність має 
.поєднуватися з урочистістю, емоційністю, хви
люючими ритуалами, щоб день прийому в ком
сомол був справжнім святом для учнів, їх 
вчителів та батьків. У цьому велика роль від
водиться райкомам, міськкомам комсомолу, де 
завершується тривалий і відповідальний процес 
підготовки нсспі.ткової молоді до вступу в 
ряди ВЛКСМ.

Поліпшення всієї 
лу у вирішальній 
літнчної зрілості, 
ностеґі і творчої 
їх треба

діяльності комсомо- 
мірі залежить від по- 
організаторських здіб- 
ініціативн активістів, 

виховувати з піонерського 
віку, біль не уваги приділяти старшокласникам, 
краще використовувати з цією .мстою палаци, 
будинки піонерів і школярів та інші позашкіль- 

- ні заклади. Неодмінною умовою повнокровного 
життя комсомольського колективу є залучення 
кожного юнака, кожної дівчини до участі в 
громадському житті.

Промовець наголошує на необхіднос
ті посилення зв'язків комсомолу з пе
дагогічними колективами, озброєння 
вчителів знанням комсомольської ро
боти, її теорії і практики, специфіки.

Осооливо це стосується такої катего
рії вчителів, як організатори позаклас
ної і позашкільної роботи. Комсомол 
повинен виховувати в молоді глибоку 
повагу до професії вчителя, брати ак
тивну участь у комплектуванні педаго
гічних навчальних закладів.

Одним з провідних в діяльності 
шкільних комсомольських організацій 
завдань є підвищення їх ролі в бороть
бі за глибокі і міцні знання учнів. Ад
же нинішнє покоління школярів пере
ступить поріг ХХ| століття як основна 
творча сила нашого суспільства. їм, 
майбутнім робітникам і хліборобам, 
ученим і конструкторам, інженерам і 
лікарям, утверджувати торжество ко
мунізму, втілювати в життя наукові

ідеї, які сьогодні здаються фантастич
ними. Ось чому комітети комсомолу, 
учнівські комсомольські організації по
кликані виховувати в школярів свідоме, 
відповідальне ставлення до оволодіння 
знаннями, інтерес до науки і техніки, 
готувати кожного до майбутньої тру
дової діяльності.

Розвиїку у дітей допитливості, нахилів і 
здібностей, прищепленню любові до науки 
сприяють учнівські наукові товариства, гуртки." 
Цікавий досвід їх діяльності нагромаджено у 
Кримській, Херсонській, Запорізькій областях, 
м. Києві. Широкий відгук серед школярів 
знайшов заклик партії і комсомолу — оволоді
вати основами сільськогосподарської техніки, 
Велику роботу и цьому напрямку проводять 
комітети комсомолу Харківщини, Львівщини, 
Вінниччини, Чернігівщини.

Турботою комсомолу має стати створення при 
промислових підприємствах, колгоспах і радгос. 
пах, відділеннях «.Сільгосптехніки» технічних 
станцій на громадських засадах 1 клубів для 
підлітків. Треба ширше залучати до творчої ро
боти з учнями молодих учених, спеціалістів на
родного господарства, ортанізовувати міські і 
районні наукові об'єднання старшокласни
ків, проводити науково-практичні конференції, 
влаштовувати виставки технічної творчості 
школярів.

Особливу увагу слід приділити сільській 
школі. Підсумки дворічки «Комсомол — сіль
ській школі» свідчать про великі можливості 
в цій справі. Комсомольсько-молодіжними, 
студентськими будівельними загонами введено 
в дію десятки шкіл, сотні спортивних залів, 
майстерень. Визначені дворічкою напрямки ді
яльності і надалі мають залишитися нашою 
конкретною програмою дій.

В умовах науково-технічного прогре
су, продовжує О. С. Капто, особливо 

зростає роль і значення школи в тру
довому вихованні молоді. Все більшо
го поширення набувають такі форми 
трудового виховання, як учбові цехи і 
лінії на підприємствах, учнівські вироб
ничі бригади на селі, табори праці і 
відпочинку старшокласників.

Значне місце в доповіді було приді
лено питанням ідейного виховання шко
лярів.

Завдання полягає в тому, щоб всіляко сприя. 
ти глибокому і творчому вивченню ними основ 
суспільних наук, найповніше використовуючи 
для цього весь арсенал різноманітних форм і 
методів лозакласпої та позашкільної вихов
ної роботи. Необхідно, зокрема, постійно дба
ти про досконаления політичної інформації 
учнів — однієї з найгнучкіших, найонеративні- 
шііх форм пропаганди політичних знань. Ціка
ві форми цієї роботи запроваджено в школах 
Дніпропетровської, Донецької, Харківської, 
Львівської областей, м. Києва. Оперативна по
літична інформація повніша стати турботою 
кожної шкільної комсомольської організації. 
Вона має сприяти глибокому розумінню учня
ми зовнішньої і внутрішньої політики КПРС, 
зростанню суспільно-політичної активності всіх 
школярів.

Комсомольським організаціям шкіл 
належить багато зробити в зв’язку з 
Всесоюзним Ленінським заліком «Ми 
справі Леніна і партії вірній. Особли
ву увагу слід 
старшокласників 
кої теоретичної 
зокрема, ширше використовувати такі 
форми вивчення праць вождя, як нау
ково-теоретичні семінари, конференції, 
Ленінські уроки.

Значну увагу в доповіді гов. Капта

приділити залученню 
до вивчення ленінсь- 

спадщини. Необхідно,

ЛРЕС-НОНФЕРЕНЦІЯ
В МОСКВІ

У Московському Будинку вчених 28 
жовтня відбулася прес-конференція, при
свячена успішному здійсненню польоту 
автоматичної станції «Луна-16» І доставці 
на Землю місячного грунту. У прес-конфе
ренції взяли участь цайвндатніші радян
ські вчені, інженери, творці космічної тех
ніки, а також представники радянської 1 
зарубіжної преси.

Прес-конференцію, скликану Академією 
наук СРСР і Міністерством 'закордонних 
справ СРСР, відкрив президент Академії 
наук СРСР М. В. Келднш. Про будову ав
томатичної станції «Луна-1Ь», П політ на 
Місяць і доставку на Землю місячного 
груиту розповів доктор технічних наук В. Є, 
{шевський. Відомий учений геохімік О. П. 
Виноградов присвятив свій виступ першим 
підсумкам аналізу місячного грунту і пер
спективам вивчення Місяця і планет Соняч
ної системи.

Вчені відповіли на численні запитання 
представників преси. (ТАРС),

приділено військово-патріотичному, 
також інтернаціональному вихованню 
шкільної молоді, фізичному загартуван
ню учнів, зміцненню матеріально-тех
нічної і спортивної бази шкіл.

Далі доповідач говорить про необхід
ність і надалі вдосконалювати комсо
мольське керівництво піонерськими 
дружинами і загонами. В 1972 році від
значатиметься 50-річний ювілей дитя
чої комуністичної організації. Комсомол 
має допомогти юним ленінцям у то
му, щоб це свято вони зустріли нови
ми і цікавими справами.

Новий навчальний рік, на початку 
якого працює наш пленум, говорить на 
закінчення О. С. Капто, проходить під 
знаком підготовки до XXIV з’їзду 
КПРС, XXIV з'їзду КП України. Нале
жить скласти звіт перед партією про 
виконання її директив у галузі народ
ної освіти. Справа честі, обов'язок ко
мітетів комсомолу республіки — пере
творити кожен учнівський осередок У 
життєдіяльний, бойовий, політично зрі
лий, організаційно міцний колектив, 
спроможний повести за собою молодь 
до нових звершень в опануванні висо
тами науки і техніки.

Від імені комсомольців і молоді рес
публіки доповідач запевнив рідну Ко
муністичну партію і Радянський уряд, 
що Ленінська Комуністична Спілка Мо
лоді України докладе всіх зусиль, щоб 
виховати підростаюче покоління гідни
ми будівниками комуністичного сус
пільства.

В обговоренні доповіді взяло участь 
18 промовців. Пленум ЦК ЛКСМУ по 
даному питанню прийняв відповідну по
станову.

Пленум ЦК ЛКСМ України заслухав 
інформацію про діяльність бюро І сек
ретаріату ЦК ЛКСМУ» за період між І 
і II пленумами, затвердив склад постій
них комісій ЦК ЛКСМУ.

На пленумі розглянуто організаційні 
питання. В зв’язку з переходом на пар
тійну роботу від обов'язків члена бюро 
і секретаря ЦК ЛКСМУ увільнено Т. В. 
Главак. Переведено з кандидатів у чле
ни ЦК ЛКСМУ і обрано членом бюро і 
секретарем ЦК ЛКСМУ Г. Д. Максимен- 
ка. В зв язку з переходом на партійну 
роботу увільнено від обов’язків канди
дата в члени бюро і завідуючої відді
лом пропаганди і культурно-масової 
роботи ЦК ЛКСМУ Г. М. Менжерес. 
Завідуючим відділом пропаганди і 
культурно-масової роботи ЦК ЛКСМУ 
затверджено В. П. Прокопенка.

На пленумі виступили кандидат у 
члени Політбюро, секретар ЦК КП Ук
раїни Ф. Д. Овчаренко, секретар ЦК 
ВЛКСМ Т. О Куценко

В роботі пленуму ЦК ЛКСМУ взяли 
участь відповідальні працівники ЦК КП 
України, керівники ряду республікансь
ких міністерств і відомств.

(РАТАУ).
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Серцем будови називають 
кобужанн плавильний цех май. 
бутйього нікелевого заводу. 
Сюди зараз спрямовані всі 
артерії допоміжних цехів і

служб будівництва. І зводити 
його довірили людям молодим 
— з руками сильними й завзят- 
тям юним. Л серед кращих, 
тих, хто закоханий у велич 
лервенця кольорової металургії 
області, обов’язково назива
ють комсомольсько-молодіжну 
бригаду монтажників Миколи 
Заворотнього.

Два роки працює передовий 
колектив на будові, Та трудо
вій характеристиці його можна 
позаздрити — постійно всі 
члени бригади перевиконують 
змінні норми. Так, у минулому 
місяці вони викопали план 
монтажних робіт на 130 процен.

іів , що означає 82 тонни ІЛІМ/Гкі ЛОУГША 
змонтованих металевих кон- •»«/їЛС.лВ Діг] 0 ЛП 
струкцій.

Випереджаючи осі плани і 
графіки, зводить каркас пла
вильного цеху Анатолій Ішаєв, 
Петро Сол гик, Микола Ленник 
та їх друзі. Як заявив Микола 
Заворотній, саме в такому тем
пі бригада зобов’язалась пра
цювати весь період до з’їзду.

о. соколюк.
с. Побужжя
Голованівського району.

У бригаді Миколи Чалапка— 
радість. Хлопці почувають себе 
мало не на сьомому небі. І на 
те є підстави. Адже за успіхи 
у вирощуванні просапних їх 
колекіив занесено на районну 
Дошку пошани. Це тям'прнєм» 
ніше, що кожен другий тут у 
віці до тридцяти.

А рубежі у механізаторів 
були високими. Досить згада
ти, що лиш за останні роки 
урожайність на їх полях зрос
ла чи не на чверть. Причини

успіху очевидні. Бо '.уСНЛЛЯ 
хлопців 3 ланки Миколи Жеб- 
ка тісно поєднуються з підвищ 
щенням спеціальної підготов
ки. Усі, у кого нема« серед
ньої освіти, навчаються у ве
чірній школі, останні —• заоч« 
ними технікумів.

Хоча надворі осінь, особисті 
календар] кожного третього З 
них відлічують дні наступно^ 
аесни. їх бригада вже відкрила 
рахунок січня.

М. ГРАБОВ.
Колгосп «Зоря» 
Онуфріївського району.



жовтня 1»70 року.
Молодий комунар

ч

ДІАЛОГ

З ВІРУЮЧОЮ

і

м. Кіровоград.

враження Юлія 
Мар

на зборах 
комісії по пропа- 

> серед

З НЕБА“

ятирічці 
мільйони

Палац' культури 
Жовтня гостинно прийняв 
учасників другого пленуму 
Кіровоградської обласної ра
ди Всесоюзного товариства 
винахідників та раціоналіза
торів.

Завдання, які поставив 
липневий Пленум ЦК КПРС 
перед народним господар- 
ством, є першочерговими для 
кожного члена ВТВР. Про 
хід виконання цих завдань 
первинними організаціями 
та про завдання на майбут
нє гбворнв у своїй ■ доповіді 
голова обласної ради ВТВР 
ї. Білан. Винахідників та 
раціоналізаторів заводу трак
торних гідроагрегатів було 
названо в числі кращих, а 
ось на заводі «Червона зір
ка» кількість рацпропозицій, 
що впроваджені у виробни
цтво, значно знизилася.

Представники організацій, 
на чию адресу були зроблені 
зауваження, доповіли про за
ходи, які намічаються по 
усуненню хиб у роботі.

На пленумі прийняте рі
шення — широко розгорнути 
соціалістичне змагання між 
організаціями ПТІ’В, внести 
у фонд п’ятирічки за раху
нок впровадження винаходів 
і рацпропозицій сім мільііо- 
ніи карбованців.

імені

В. ШЕВЧЕНКО.

КОНКУРС
СТРОЙОВОЇ пісні, 
присвячений 52-й річниці від 
дня народження Ленінського 
комсомолу, відбувся в Кіро
воградській СШ Лі 1. Піонер
ські загони зібралися у вес
тибюлі школи. Дається 
команда приготуватися до 
конкурсу. Першим пройшов 
загін піонерів 5-Л класу. Л 
потім демонстрували своє 
вміння крокувати з піснею в 
строю загони 7-А, 7-В, 7-Б, 
п’ятих та шостих класів.

Чітке виконання команд, 
знання девізу вирішило пер
ше місце за піонерським за
гоном 5-Л класу. На другому 
місці піонери 5-Б, на третьо
му — 6-Б класів.

В шкільному конкурсі на 
виконання комсомольської 
пісні переможцями були учні 
10-Б класу, музично-вокаль
ний ансамбль якого виконав 
пісню «Гренада».

В. КУЗНЕЦОВ, 
старший піоиервожатнй 
СШ № 4, м. Кіровограда.

в ,ЮВІЛЕЙНОМУ
У Новоукраїнському Па

лаці культури «Ювілейний* 
відбувся «вогник», присвяче
ний 52-й річниці народжен
ня Ленінського комсомолу.

З святом присутніх тепло 
вітали секретар райкому 
комсомолу В. Головенко, 
секретар райкому партії 
М. В. Яценко. Вони побажа
ли молоді найкращих трудо
вих успіхів, доброго здо
ров’я.

Оригинальною музично-хо
реографічною композицією 
«Шість орденів на прапорі 
комсомолу» вітали комсо
мольців учні місцевої СШ 
№ 0. Пісня, танець тут були 
своєрідною сторінкою ча
сопису героїчних справ ком
сомолу.

Ведуча молодіжного вогни
ка, директор Рівпянського 
Будинку піонерів Антонівн 
Мурзіна дає мікрофон учас
никам. Кожному з них за
здалегідь на столах булихіа- 
лишені конкурсні питання. 
Хто розповідає про своє пер
ше комсомольське доручен
ня, хто про свою любиму 
вчительку, а кому й припало 
заспівати комсомольську піс
ню. Ці пісні підхоплюють 
всі присутні, і попи лунають 
в сплетінні юнацьких та ді
вочих голосів.

Кращим виконавцям зап 
дань були вручені сувеніри.

С. БРОВЧЕНКО.
Новоукраїнка.

Новий 
комбінат

Попий пральний комбінат 
відкрито в Кіровограді по 
вулиці Карла Лібкиехта. В 
роботі відвідувачам допома
гає І’аїса Василівна Лсонтьє- 
ва. Хоча в її розпорядженні 
десяток машин, вона чудово 
справляється з своїми обо
в'язками, ще й встигав дати 
добру пораду.

Б. НАУМР.НКО.

НАША ДОРОГА, довжиною 
в 14 днів, нанизала на 

себе незабутні зустрічі, міста та 
села братньої Польщі. Взагалі, 
сучасні польські міста — це бу
дівельні майданчики з ажурнії' 
ми стрілами підйомних кранів, 
що, як стрілки велетенського 
годинника показують прекрас
ний час соціалістичної дійсності.

У Варшаві ми, радянські ту- 
. ристи, в першу чергу відвідали 
музей В. І. Леніна. Чудовий 
зал, де експонуються докумен
ти, фотознімки та репродукції, 
що характеризують діяльність 
Ілліча у період його перебуван
ня'п Польщі...
. Національний музей у Вар
шаві перегорнув перед нами 
трагічні і героїчні сторінки істо
рії польського народу. Глибоко 
запали нам всім в душу слова 
польського спортсмена Яка Ку- 
сочннського, які викарбувані 
своєрідним епіграфом до експо
зиції музею*- «Легко про Бать
ківщину говорити, важче боро
тись, а ще важче страждати за 
неї».

Квіти. До їхнього пелюстко
вого вогню ми доповнили во
гонь наших сердець, коли'по
кладали троянди на могилу пер
ших жертв фашизму — мужніх 
захисників Вестерплатто.

Пам’ятник героям виріше
ний в оригінальній композиції. 
Вся тема його пророкує неми
нучий розгром фашистським за
гарбникам. Ніщо не може зла
мати вблю народу, який лю-. 
бить свою землю, котрий хоче 
жити в мирі і праці, любові і 
щасті...

Близько 860 тисяч людей 
майже всіх європейських націо
нальностей томились в застін
ках • концтабору «Майд^нек». 
Гїого розміщення, планування 
бараків, всіх допоміжних служб 
— цс система продуманої жор- ’ 
стокості, варварства. Шибениця

чотирнАдиять 
ИЙ ДНІВ І

стояла поряд па видноті. Ви
повзаючи з своїх «нічліжок», 
в’язні кожного ранку бачили 
нові жертви. Ні в дощ, пі в спе
ку шибениця не пустувала.

Газова камера, газова піч... 
Вони залишились такими, як і 
28 років тому. Вмонтоване ві
конце в стіну дозволяло екзе
кутору спостерігати, як... гинуть 
в’язні, якими набивали дощенту 

• камеру.
Потім — Мальборкськин за

мок хрестоносців. Він вражає 
масивністю конструкцій, харак
терною для середньовіччя.

Але найбільше вас зачарува
ла Польща сьогодення. Висотні 
ажурні будинки, зелені пунк
тири стрімких вулиць, що під
креслюють цілком сучасну ком
позицію нових районів.

Бобринецького 
профтехучилища і детально 
проходять курс «Сільськогос
подарські машини» у май
стернях училища, та поди
витись 4Х У роботі — куди 
корисніше.

Тому чергове заняття —■
прямо в полі, його проводить 
заслужений вчитель проф- 
техосвіти УРСР 3. О. Снво- 
кінь (третя справа).

Фото В. КОВПАКА.

/А ЛЬГА Іванівна з Новомирго- 
родського району задумалась.

Я пильно дивився в її ще досить 
жваві очі і думав, що в її сімдесят 
років вона має вигляд не зовсім 
старої жінки.

Правда, наша бесіда про різні 
явища в природі в певній мірі 
скувала її рухи, бо вона твердо 
вірила в бога і його чудеса.

— Все — від бога, — тихо сказала 
Ольга Іванівна, наче підсумовуючи свої 
враження від нашої розмови. — Бог 
може зробити все, що завгодно. І ніяка 
наука тут не допоможе.

— Ви так посилаєтесь на бога, тому 
що мало знаєте про ті чудеса, які може 
створити сама природа. І не треба їй 
ніякої сили божої. Ось послухайте.

— В літній день 1813 року меш
канці Італії побачили, як з боку мо
ря насувається густа грозова хма
ра. Опівдні вона закрила гори, 
сховалось сонце, і колір хмари з 
блідо-рожевого ставав вогненно- 
червоним. Серед дня потемніло, 
що довелося запалювати лампи. 
Вдарив грім. З неба падали великі 
краплини червонуватої рідини. 
Мешканці злякалися. Одні з них 
прийняли рідину за кров, інші — 
за розплавлений метал. Але всі 
вважали, що це «кара божа» за їх 
гріхи.

— Як бачите. Ольга Іванівна, — звер
нувся до співбесідниці. — не треба хо
дити за тридев’ять земель, не треба 
звергатись до того, що було чотири ти
сячі років тому, як про це пише біблія. 
Такий «чудесний дощ» пройшов всього 
десь 150 років тому.

— Не знаю. Ллє ти говориш про 
«червоний дощ», — несміло сказала 
вона, — а я знаю про божу допомогу, 
коли він посилав голодним людям «ман
ну з неба».

— Л хіба цс правда, що вони були 
голодні? Чого ж ви не згадаєте і про те, 
іцо цим «голодним людям» надоїла 
«манна»,і вони, вередуючи, вимагали 
під бога м’яса. І послав він їм дощ з 
перепелів...

— Так, гак, це правда, — оживилась 
жінка.

— Коли правда, то дозвольте назвати 
вам декілька «м’ясних» дощів. Ллє зно
ву ж, не треба забиратись п давнину. 
Звернемось до останніх 70—80 років, по 
суті, до тих років, коли ви жили на 
світі.

В минулому столітті іч Данії поо- 
тягом 20 хвилин під час грози на 
землю сипались морські раки. Лі
том 1933 року на Далекому Сході, 
в район* села Кавалерово, розмі
щеного в 50 кілометрах від Тихо
го океану, пройшла гроза. І коли

дощ ущух, на полях залишилося 
багато морських медуз.

Надзвичайно були вражені меш
канці станції Цілина Ростовської 
області, коли одного разу з дощо
вої хмари випали на вулиці риби, 
яких розводили колгоспи а місце
вих ставках.

Всі ці приклади непоодинокі. 
Мешканці Норвегії, Данії, Шот
ландії багато разів одержували з 
неба даровану їжу у вигляді «до
щів з оселедців». Зовсім недавно, 
в 1949 році такий «рибний «дощ» 
випав над берегами Нової Зелан-

дії. Разом з краплями дощу на 
землю падали тисячі рибинок.

Не скриваючи здивування, захоплено 
слухала мов співбесідниця про незви
чайні явища, або, як вона називала, 
чудеса. Потім задумалась.

— А хіба це правда? — несміло запи
тала вона, піднімаючії очі. — Про «ман
ну небесну» в біблії написано...

— Згоден. Про неї тільки написано, а 
про тс, що я вам розповів, можуть під
твердити ті люди, які ще .зараз живуть і 
на власні очі спостерігали незвичайні 
чудеса. Виходить, що тут, напевне, 
щось робиться не від бога.

В природі ми спостерігаємо не
мало загадкових явищ, які здаю
ться для нас дивними, але всі вони 
пояснюються природними лричи- 
нами. В літню спеку на перегрітій 
землі часто виникають невеликі 
завихрення. Неважко помітити, що 
стовп повітря, який крутиться, втя
гує а себе порох, суху траву, па-

НОТАТКИ 
ПРО 
ПОЇЗДКУ 
В БРАТНЮ 
ПОЛЫЦУ

Молодь. Наші ровесники всю. 
дн вітали нас щирими посміш
ками і відкритими теплими по- 
глядами. До речі, заслуговує на 
увагу практика філологічної 
підготовки у вузах. Як прави
ло, кожен студент після закін
чення вузу володіє однією або 
двома іноземними мовами-

Студентська молодь непогано 
обізнана з культурним, спор
тивним життям і економікою 
нашої країни. Третій семестр 
у них — теж трудовий.

Ці нотатки збереглись у моїй 
пам'яті, як чудові пелюстки 
прекрасної троянди дружби. 
Дружби наших народів. Друж 
би міцної і щирої.

М. КРАСКОВСЬКИИ, 
перший секретар Добро- 
величківського райкому 
комсомолу.

пір і піднімає високо в небо. Але 
під час грози завихрення утворю
ють смерч, який піднімає з землі 
навіть важкі предмети вагою в де
кілька тонн. В першому випадку 
такий смерч підняв в повітря ве
лику кількість червоного грунту, 
який змішався із краплями дощу і 
впав на землю у вигляді червоної 
води. В інших випадках смерч про
нісся над водою, захопив її разом 
з рибою, медузами, раками і від
ніс далеко, щоб там кинути на зем
лю у вигляді «чудесного» дощу.

Як бачите, вітер здатний перено
сити найрізноманітніші предмети 
на далекі віддалі. Як тут не згадати 
про ураган в Марокко, який прой
шов 8 1904 році. Зруйнувавши ве
ликі склади з пшеницею в Північ
ній Африці, вітер підхопив зерно, 
поніс його через Середземне мо
ре і, на велике, здивування меш
канців, висипав йоге на голови 
дей одного містечка Іспанії.

Ще більш загадкова подія 
лася в одному з сіл Тульської 
ласті. За селом люди постелили 
саморобне полотно для вибілю
вання на сонці. Вітер закрутив йо
го, підняв вгору і поніс над зем
лею. За багато кілометрів мешкан
ці сусіднього села аж роти від
крили від несподіванки, коли поба
чили, що тут же, прямо на їх очах, 
з неба падали десятки полотнищ 
довжиною по ЗО — 40 метрів. 
с.^®аа.>кко 3Д°гаДатися, що коли в 
біблії і згадується про «манну з 
неба», то, напевне, описане подіб
не явище, коли вітром піднято ви
соко до хмар насіння рослин, по
дібного до манної крупи, і потім 
розсіяно це зерно на землю. А 
люди розцінюють це цілком зви- 

ПРИРОдне явище, як дар

»Твк п°яснює ці явища наука, 
може, воно й так, — про себе про- 

виВмЛоаі^1іНК« п,днявш” очі- додала,-
’ ’ • багато знаєте, а я вже ста*

зня кажУть. і я повторюю, а хто-
чн->о»лС правда- Ви багато читаєте, все 
п і . ,>лАла Л• ПР° подібні чудеса перший 

ті.-°' Е*',кппо пи про все розповідає- 
^мак?’ Іцо ПИ 1110 »«Йдете до мене при нагоді...

Відточують 
майстерність

Нещодавно в Москві npt 
ходила Всесоюзна конферен
ція «В. І. Ленін і комуніс
тичне виховання молоді», в 
якій взяли участь і представ
ники нашої області — пер
ший секретар О К ЛКСМУ 
М. Д. Сиротюк та голова 
бюро обласної комісії по 
пропаганді знань серед моло
ді П. Д. Марченко.

На початку жовтня була 
проведена республіканська 
науково-практична конферен. 
ція «В. J. Ленін і молодь», 
присвячена 50-річчю виступу 
В. 1. Леніна на НІ з’їзді 
комсомолу. в якій взяло 
участь 1/ представників від 
комсомольців і молоді Кіро- 
воградщннн, в тому числі 
секретар обкому ЛКСМУ 
Володимир Крищевич. мето
дист обласної бібліотеки 
їм. Н. К. Крупської Юля 
Пажитнєва. відповідальний 
секретар Онуфріївської ра
йонної організації товариства 
«Знання» Олександра Бу
танок, бригадир молодіжної 
тракторної бригади колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоар- 
хаіігельського району Василь 
Моторний, секретар Добро- 
челичківського РК ЛКСМУ 
Михайло Красковський, сек- 
^тав Олександрійського МК 

Алла Груша та

П. РЯБОИ.

ПКСМУ 
інші.

Про свої ..........
Пажитнєва та Павло 
ченко поділились 
обласної г:.!;"' 
ганді знань серед молоді.

Збори обговорили питання 
про участь членів комісії в 
розгортанні пропагандист, 
ської. науково-методичної і 
організаційної роботи назу
стріч XXIV з’їзду КПРС.. 
Заходами, які було затверд
жено. передбачається систе
матичне читання лекцій для 
молоді, проведення циклів 
текцій — «Ідеї В. І. Леніна 
<з планах і ділах КПРС», 
«Комсомол — вірний партії 
син». «Кірпвоградщнна від 
з’їзду до з’їзду», читацьких 
конференцій на тему «В. 1. 
Ленін про комуністичну мо
раль», усних журналів «На- 
ше місто, район, село від 
з’їзду до з’їзду». Велика 
увага в заходах приділяється 
посиленню контролю за якіс
тю лекційної роботи — взає- 
мопрослуховувапню лекторів, 
оецензувлнню та обговорен
ню лекцій.

Н. РИБАЛКО, 
член обласної комісії 
по пропаганді знань 
серед молоді.



З стор.

ХВИЛЮЮЧА ГОДИНА ЗУСТРІЧІ
Читацька конференція по книзі Г. Балицького «Війна вночі»,

»Молодий комунар* 81 яюіїтнн 1970 рому«

Цього дня в читальному залі Кіровоградської бібліотеки для дЬ 
! ген їм. А. і аидара тиша прозорою пеленою затягнула довгі ряди 
І стільців, хоч вони всі були зайняті юними читачами. На зустріч з 
І автором книги «Війна вночі» нашим земляком, Героєм Радян* 
: ською С0ЮЗ5 В. Балнцьким прийшли учні кіровоградських 

шкіл.
І »і'товннми були виступи восмнкдасннків із середньої ІНКОЛИ

№ 5 Тат Куденко, Полі Манько, Тані Тайванської, Людмили Голуб, Толі 
: Берези та інших. J

Про своїх бонових друзів розповів автор, який і є героєм водно, 
і час книги. Григорій Васильович в роки Великої Вітчизняної вій-* 
! ни пройшов з автоматом на грудях вогненні кілометри в тилу во- 
: рога поряд із народними месниками — партизанами, його розпо

відь донесла до піонерів відлуння жорстоких боїв за наше Радян* 
[ ську Батьківщину.

Читацька конференція тривала трохи більше години, але за цей час не-
• ред очима читачів бібліотеки ім. А. Гайдара перегорнулись грізні і героїчні 

роки.
На прощання учениця середньої школи № 5 Валя Мошук під» 

несла квіти Г. В. Балицькому.
Як продовження цієї конференції, а точніше, як підсумок її, 

сьогодні ми друкуємо рецензію П. Марченка на повість Г. Ба
лицького «Війна вночі».

Григорій Балицький і Петро 
Романов звалили на плечі ви
бухівку, узяли з воза бікфордів 
шнур, гранати, запали.

— Пішли! — спокійно подав 
команду Балицький.

Вони згиналися під вагою міш
ка^ з вибухівкою. Попрямували 
на освітлене в темряві вікно. А 
позаду з карабіном на пого- 
тові—стрілецька підтримка — 
Іван Поліщук. Діставшись до на
сипу, Балицький і Романов по
повзли рівчаком. Доводиться 
обмацувати рукою кожен сан
тиметр дороги, прибирати ка
міння і скло, щоб нічого не 
дзвякнуло, бо, здається, над 
самісінькою головою чути кро
ки вартового. Ляпотить дощ. 
Сміливці повзуть далі. Нарешті 
— міст.

життям. Романов взяв дужою рукою 
Балицького, поволік не поповзом, а 
пригинаючись, навшпиньки—бігом... 
Нарешті—укіс, разом скотилися в 
рівчак. 1 тут землю струсонув стра
шенний вибух. Заскреготіли мос
тові ферми, щось шубовснуло у во
ду. Ніч спалахнула сліпучим сяй
вом. А хлопці вже бігли від насипу. 
Ноги у Григорія підійшли. Підривни
ки сіли на віз. Дід, Іван Якович Ре
п’ях. щосили погнав коня...

Це — один з багатьох епізо
дів, описаних у книзі «Війна 
вночі»*), яка нещодавно вийшла 
друком у видавництві «Мо
лодь». Автор книги— наш зем
ляк, Герой Радянського Сою
зу, нині — працівник Кірово
градського обкому КП України, 
Григорій Васильович Балицький. 
Він воював у прославленому 
партизанському з’єднанні О. Ф. 
Федорова, двічі Героя Радян
ського Союзу, був командиром 
диверсійної групи. Скільки 
складних операцій і сміливих 
нальотів. Операція за опера
цією. І кожна вимагала від Гри
горія Балицького та його бойо
вих друзів надзвичайної ви
тримки і мужності. Вихованець 
комсомолу, він завжди без ва
гань ішов на виконання найвід-
повідальніших завдань.

На одну з операцій він 
пішов разом з товаришами. 
Зайшли в хату. Та невдовзі її

Г---------------------------------------------—

Швидко піде язали заряди, 
Щоб не блиснув у темноті во
гонь, накрили фуфайками, під
палили шнур. Все зробили нав
помацки.,.

— Треба відходити!..
Петро поповз. Григорій упирається 

руками в шпалу і... не відчуває ніг. 
Ще робить спробу. Ні. Зразу ж 
присів. Одерев’яніли ноги, ніби вони 
чужі у нього. Задубіли, мабуть, од 
холоду. їх паралізували тверді кри
жані рейки. Біль пронизує, а тре
ба ж відходити. Ще робить спробу. 
Ноги не слухаються. «Засипався», 
— майнула думка.

...Туга стискує серце. В грудях — 
холоднеча. Григорій заплющив очі і 
ніби падає в безодню.

Марення? Ні. Над самим вухом 
чує шепіт:

— Грицю, що з тобою?
Це повернувся Петро, не зали

шив товариша в біді. Рискував своїм

оточили фашисти. Вороги хо
тіли будь-що взяти наших, кри
чали: «Партизани, ви оточені, 
здавайтесь!» У відповідь хлопці 
відкрили вогонь з вікон... Отак 
зав’язався бій — їх близько 
сотні, наших Скоро заги
нув Гриша Булаш. Романова і 
Корчагіна було поранено. Німці 
кричали: «3давайтесь! Даруємо 
життя». У відповідь Петро ки
нув останню гранату. Загинув 
Корчагін. Петро перейшов на 
горище. Звідти відстрілювався. 
Йому вдалося стрибнути з го
рища в городину, але німці і 
поліцаї помітили його, оточили. 
«Партизан, здавайся». Відстрі
лювався до останнього патрона. 
Останню кулю послав собі в 
скроню...

Про нього, як і про Миколу 
Попудренка, Івана Решетька, 
Бориса Поліщука і про кожного 
з безстрашних -бійців, можна 
сказати словами нашого улюб
леного письменника Миколи 
Островського: «...Все життя і всі 
сили були віддані найпрекрас- 
нішому у світі—боротьбі за ви
зволення людства»...

Документальна повість про народ
них месників може у великій мірі 
допомогти в роботі нашим бібліоте
карям, працівникам клубів, комсо
мольським активістам, піонервожа- 
тим, первинним організаціям това
риства «Знання» у військово-патріо
тичному вихованні молодої зміни. 
Книга спогадів Григорія Васильови
ча Балицького кличе нас, сучасни
ків, до нових трудових подвигів, 
вчить справжньому радянському 
патріотизму. _П. МАРЧЕНКО, 

голова бюро комісії по про
паганді знань серед моло
ді Кіровоградської облас* 
ної організації товариства 
«Знання».

Ф Виступає Г. Балицький. 

ль В залі конференції,

*) Григорій Балицький, Герой 
Радянського Союзу. Війна вночі. 
Віідавииїво .«Молоды», К., 1969 р,

Фото ЛІ. ТЕРНАВСЬКОГО,

ЗНОВУ—
ЧЕМПІОНСЬКИЙ
ТИТУЛ

Кіровоградець Євген Рибальченко —* 1 
чемпіон Радянського Союзу з мотокросу

В Полтаві закінчився чемпіонат краї
ни з мотокросу в класах мотоциклів 175 
і 350 кубічних сантиметрів. ІІа цих зма
ганнях знову великого успіху домігся 

‘;наш земляк комсомолець з Кіровограда 
Євген Рибальченко, Виступаючи в групі 
юніорів в класі машин до 175 кубічних 
сантиметрів, він випередив всіх своїх 
суперників і завоював титул чемпіона 
країни. ’

Євгену вручено спеціальний приз Пол
тавського обласного комітету комсомолу, 
як кращому молодому гонщику цих зма
гань. j

В. ЧЕРКАС. •

На знімках: (ліворуч) на трасі під час заїз
ду машин 350 кубічних сантиметрів; (право
руч) чемпіон СРСР серед юнаків кіровогра
дець Євген РИБАЛЬЧЕНКО.

Фото автора. ,

• ХРОНІКА ЗМАГАНЬ

РЕВАНШ 
НЕ 
ВІДБУВСЯ

ТЕПЕР —ФІНАЛ
У Кіровограді в шаховому 

клубі ДОТ «Авангард» за
кінчились командні змаган
ня з шахів і шашок на пер
шість обласної ради добро
вільного спортивного това
риства серед робітників ма
шинобудівної промисловос
ті. В турнірі після упертої і 
напруженої боротьби перше 
місце зайняв колектив фіз
культури заводу тракторних 
гідроагрегатів в складі пер
шорозрядників Гсннадія Рез
никова, Миколи Карева. Іва
на Щербака, Володимира 
Бекаева та Наталії Цслуйко, 
На другому місці — колек
тив заиоду «Червона зірка», 
на третьому — завод вагови
мірювальних приладів.

В змаганнях з шашок теж 
перше місце зайняв колектив 
фіз культури заводу 
тракторних гідроагрегатів в 
складі кандидатів в майстри 
спорту Георгія Бондаренка, 
Віктора Черкашина та чем
піонки області Катерини 
Ернст.

На другому місні — завод 
«Червона зірка» і на тре
тьому ■— завод ваговимірю
вальних приладів.

Три переможці змагань 
візьмуть участь у фіналі,

Г. ДУБІВКА, 
головний судця 
змагань.

О СТАРТИ V ОБЛАСНОЇЯКЩО ПЕРЕХОПИТИ ІНІЦІАТИВУ...
В зиам’янському спортивному залі ДСО 1 

«Локомотив» два дні звучали суддівські І 
сирени: тут проходили територіальні зма- ’ 
гання першості області з гандбола у залік і 
.V обласної спартакіади.

Відношення між жіночими командами 
були вирішені вже першого дня. Збірна 
команда Кіровограда (тренер ЛІ. Бяков) 
впевнено переграла молоду команду Зна
м’янки — 25:3. Найбільше м’ячів на рахун
ку лідера атак кіровоградців Л. Корпіло- 
вої - 7.

Чоловічій команді обласного центру пер
шого дня теж посміхнулось спортивне 
щастя. При жеребкуванні вони мали чет
вертий номер, який автоматично вивів їх у 
фінал.

Напівфінал проходив на рідкість напру
жено. Навальним атакам зпам’япців олек- 
сандрійці протиставили спокійний розтрат 
м’яча з різким завершальним кидком. Ця 
тактика принесла їм успіх. Вигравши з ра
хунком 15:12, гірники вийшли до фіналу.

Фінальний матч був не тільки напруже
ним, а іі нервовим і проходив з перемін
ним успіхом. Не раз рахунок був рівний — 
4:4. 8:8, 9:9, 10:10, 13:13. В останній 20-хвн- 
линці кіропоградці зуміли захопити ініціа
тиву і переможно закінчити матч — 19:16. 
В цій зустрічі десять м’ячів у ворота олек- 

сандрійців закинув граючий тренер кірово
градців В. Бурський,

Командам-призерам вручені дипломи 
обласного комітету фізичної культури та 
спорту, учасникам — грамоти.

В. СУРЖАН, 
головний суддя змагань, суддя 
республіканської категорії.

Нещодавно збірна команда Кіровоградської ДІОСШ Лї і з ку
льової стрільби приймала гостей — юних майстрів поі левого ру
бежу. вихованців спортивних шкіл Полтави. Тоді господарі були 
«негостинними» і виграли матчову зустріч. Л через місяць знову 
знято чохли гвинтівок — іоні кіровоградці приїхали до Полтави. 
В перший день змагань суперники розійшлись мирно. Якщо наші 
спортсмени мали першість у вправі ЛІП-4, то полтавчани випере
дили своїх суперників там, де змагались спортсмени з пістоле
тами. На другий і третій день змагань кіровоградці були ще 
впевненіші і майже без помилок у всіх шести видах програми 
взяли верх над своїми суперниками.

В особистому заліку найвищу оцінку отримали першорозрядник 
Юрій Язиков та кандидат у майстри спорту Олександр Зам’ятій.

В. МІРВІЧ.

ф ФУТБОЛ

На фініші чемпіонату країни з футбола серед команд дру
гої групи класу «А» кіровоградській «Зірці» доводиться зу
стрічатися п основному з аутсайдерами і до того ж па своєму 
полі. Ці обставини давали підставу розраховувати на те, 
іцо вона зуміє поліпшити своє турнірне становище. Ллє слід 
визнати, що наші земляки проводять ц| матчі не кращим 
чином. Нагадаємо, що в попередньому турі, приймаючи сум
ських спартаківців, які займають двадцяте місце, вони зму
шені були задовольнитися нічиєю (1:1).

Позавчора гостями кіровоградців були футболісти «Гомсіль- 
маша» з міста Гомеля. Білоруські спортсмени перебувають 
ще в гіршому становищі, ніж сумчаии, займають двадцять 
першу (передостанню) сходинку. Початок матчу був багато- 
обіцяючим для господарів поля. Вже па четвертій хвилині 
вони добилися успіху. Гол у ворота гостей забив Андрій Товт.

Через деякий час гомельчани порушують правила гри на 
своєму штрафному майданчику, за що суддя матчу призна
чає пенальті. Ного чітко реалізує Віктор Квасов.

Після цього кіровоградці. як І завжди в таких випадках, 
заспокоїлись досягнутим, ослабили увагу. Слід віддати на
лежне їх суперникам. Програючи, попи не втратили надії, ві
дігратися. В другому таймі їх нападаючії)! Володимир ІЦу- 
манськиі! відквигав один гол.

Ще кілька нсбспсчннх моментів ліквідували біля своїх 
поріг кіровоградці. ледве утримавши перемогу з мінімальною 
перепаюю — 2:1.

І листопада — передостанній тур для команд першої зони. 
«Зірка» прийматиме чернігівську «Десну». Пропущена гра 
кіровоградців з одеськими армійцями відбудеться 3 листопада 
в Одесі,
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Микола Стоян

повість
(Продев^ення. Початок в газеті за 2'1 жовтня).

Чорногорія. Дорога веде вгору і вгору, 
до блискучих колій залізниці, по яких 
не гуркочуть поїзди, до саду, до Широ
кого яру. Вітер колише на ньому срібні 
стебла ковилю... Невже тут ступить фа
шист?.. Напевне ступить, бо ось є папка, 
є документи, є наказ, є партійне дору
чення евакуювати за Дніпро трактори.

1 сам не помітно, як зупинивсь на слеші Ши
рокого яру, а перед ним з сонця, з марева 
□стала його Тарасівна і сорок курсантів, сорок 
комсомольців, що вчилися па трактористів, але 
екзаменів не склали, бо прийшло 22 червня 
1941 року... Комсомольський секретар, чорня
вий кароокий Володя Жолудь. Редактор стін
ної газети із шрамом на лівій щоці (слід ко
пита коня) Микола Смик, Толя Паливода, два 
брати-блнзнята Павло і Данило Ярчуки, Гри
горій Напірний, Григорій Вільховий, Микола 
Добровольськнй, Максим Чорнуха, Анатолій 
Воронюк, Гнаг Деркачсвко, Хома Бабенко, Ан
тон Дрімлюга, Аврам Верба, Михайло Шепота 
та інші. Він зустрічався з ними майже щодня, 
і вони дивувались, чому їх ніхто нікуди не 
кличе. ІЦо міг ВІДПОВІСТИ ВІН ЇМ? /X виходить 
гро них пам’ятали, готували й для їхніх пліч 
ношу... І зразу ж постало питання: здолають 
вони шляхи до Дніпра? Шляхи, на які про
клятущі німецькі літаки скидають смертоносні 
бомби? Шляхи, на яких так багато може бути 
несподіванок?

Здолають! їм вірив секретар райкому партії 
товариш Смирнов. Він, Степан Якович, буде 
в них за старшого, та коли б доручили про
вести машини лише їм. провели б! Сини ком
сомолу, сини радянської землі.

От тільки вирушати треба найшвидше, а 
скільки ж ще иерозв’язаних завдань — паль
не, харчі, запасні частини, прощання.

Його підхопила військова частина, і через 
півгодини він зіскочив на грейдерний шлях, що 
спускавсь у Тарасівну.

—4.—
За Мостом, на Садовій і на Солдатській па

лали солом'яні стріхи, — фашисти вчинили ще 
один наліт на село, — на майдані чорніли вир
ви, біля сільмагу лежав на землі понівечений, 
зелений від моху журавель,

Степан Якович зупинивсь біля парку — і 
якщо тс можна назвати в години великого го
ря великою радістю — зрадів: на трактори не 
опала жодна бомба... Десь не дали фашистам 
їх скинути, відігнали, і вони скидали їх на сто. 
пи, на села, скидали навмання, щоб залякати 
людей... Бо хіба ж військова ціль, військовий 
об’єкт—дівча із гусятами, чи старий позелені
лий від моху журавель?.. Клени і ясени, жовта 
акація, осокори та берестки своїм гіллям при
крили від ворожого ока машини,

його чекала і друга радість — йому назуст
річ вийшов Володя, милий, хороший босоногий 
Володька у синьому вельветовому піджачку і 

простих чорних штанах і відразу заговорив:
— Лін всі туг, Степане Яковичу, чергували. 

З піском і вогнегасниками.
— То й хлопці тут?
— Після нальоту побігли по домівках дізна

тися, що там. Кажуть, бабу Озірну в хаті — на 
смерть. А лайкову Галю Степаненкову — и 
груди, геть — пошматувало..,

— А ти ж чого не побіг?
— Все чекав. Я здогадавсь, чого вас виклика

ли в райком партії.
То він покликав усіх хлопців до машин, хви

ля тепла підкочується до серця Степана Яко
вича. йому хочеться обійняти Володю, попести, 
ти рукою неслухняний хлоп’ячий чуб... Але він 
глухо сказав:

— Володька! Хлопців, наших курсантів — 
сюди. Негайно. З речами і документами...

Сорок комсомольців, сорок курсантів, 
а з ними матері і бабусі, молодші брати
ки і сестрички. Рідні хлопців теж давно 
чекали цієї години, чекали, коли з'яви
ться з папірцем Кирило Дрозд, у волоха
тій шапці, у фуфайці.

Заливали баки пальним, ладнали два вели
кі причепи, котили бочки з пальним і масти
лом, вантажили все, що могло знадобитись у 
далекій і трудній дорозі. Степан Якович по
слав за секретарем і головою сільради. Пово
лі у парк збиралося все більше її більше лю
дей, щоб провести на війну ще один загін, на 
цей раз наймолодших тарпсівців. Степан Яко
вич сам оглядав кожну машину, вслухався у 
гул моторів, строгий і вимогливий, оглядав Із 
Володею, який робив позначки у блокноті, за
писував, хто яку машину погеде, хто на пер
шу ніч залишиться у резерві.

{Далі буде).

Селище Молодіжне Долинського району. Фото В. КОВПАКА,

Д В И Ж Е Н И Е
II в пей сочувствие находим — 
В ее полях, в се лесах,

Движенье, вечное движенье, 
И строгие законы притяженья, 
И бесконечное познанье бытия. 
И неоткрытая еще Земля.

Орбиты, замкнутые туго, — 
Движенье вечное по кругу, 
По элипсообразному маршруту, 
Бока вздымающему круто.

Движение вокруг ядра,
Движение вокруг добра,
Что, воплотившись в хлеб и соль, 
Легло на стол. '

А сонця, сонця в голубій СофіїпцІ 
На виставці золочених одінь: 
Лежить в парку веселими завіями 
Кленове листя густо на воді.

Сюди заходиш — витри свої ноги, 
Неначе камінь, викинь з серця 

зло. 
Тут дерева, неначебто корогви, 
Над військом, що недавно 

полягло,

Каштаніп жовтих глухуваті 
постріли 

Салютом — по асфальтовій межі... 
І досі снять гарячими первоспами 
Свячені позолочені ножі.

Тут раптом тінь постане 
гайдамаки, 

В осіннім сонці шаблею змахне. 
І Гонта з Умані примчить

з багряним факелом, 
Помститися за горе навісне.

НА 700 

НАРБОВАНЦІВ!

Погода
Сьогодні перед- 

бачаеться значна 
хмарність, корот- 
кочасні опади. ВІ- 
тер західний, ду. 
же сильний. Тем. 
пература повітря 
7—9 градусів теп
ла. х

О Нашл адресі 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.
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Самозабвенно на своих плечах 
Выносит Днепр большое лето, 
Он, словно грузчик, весь пропах 
Сосною, дынями, цементом.

Чем ближе к морю — шире его
шаг, 

Хотя и сил как-будто не осталось, 
И вот он входит в море

не спеша, 
Смывая многодневную усталость.

О
Опять приходим мы к природе, 
Свои ей жалобы неся.

И так добра она бывает.
Так снисходительна она,
Что все плохое убывает,
Как в море псиная волна.

Стаем мы благостней и чище,
Как добрый витязь детских снов. 
...Она ведь строго с нас

нс взыщет
За отпущение грехов.

О
Красноперые листья осени.
Золотые бока,
В паутине дрожат, как окуни —
В неводе рыбака,

Виктор ГАННОН,КИИ.

ОСІННІЙ ДЗВІН
...Я в Умані. Я знову у СофіївцІ 
На виставці золочених одінь.
Мов иа прилавку, у парку завіями 
Лежить кленове листя па воді.

•

Яке повітря чисте і дзвінке.
Я п’ю його, я слухаю бентежно 
Тріск вогнища і гуркіт літака,
І осені ходу необережну.

Упало листя шепотом до ніг, 
Заплутавсь пітер в соннім очереті, 
Неначе вистрілив, зірвавсь 

дитячий сміх,
І стишився у листянім наметі.

Вже незабаром в сивій далині 
Багряне сонце ляже зимувати. 
Осінні дні, як лебеді сумні, 
У затишку останнього багаття.

У лісосмузі тополиній 
ЖІНКИ розшукують гриби, 
їм у таку осінню днину 
Життя любить — недолюбить,
Вони ідуть крізь дні і ночі, 
Ідуть крізь молодість свою,
Спадає теплий сум на очі
У тополиному краю.
Вони самі в полоні згадок,
В промінні сонячного дня, 
Де тільки листя тихо пада, 
Пожухло пінеться стерня.
Гриби — то тільки добрий 

привід,
Щоб па годину чи иа дві 
Зустріть своє далеке диво,
У кимсь притоптаній траві.

Георгій ШЕВЧЕНКО, 
м. Кіровоград.

Серед листонош та гро. бом, депутат сільради його колгоспу імені Чка- Є. Загородній, П. Швець, 
мадських розповсюджу- завжди серед людей. У ці лова. За дві неділі А. Янчук, В. Могилепець, 
вачів преси в селі Жу- дні молоду жінку можна д Могнлеиець розловсю- в- Поліщук, Н. Майст- 
равлинці Головаиівського зустріти серед комуніс- ічп ГЯ1РТ Г ренко та інші,
району найкращих успіхів тів перед партзборами, а»"1«» ииилт і
добилася комсомолка Ла- на тракторному стані, журналів на суму 700 д. ПОЛІЩУК,
риса Могнлеиець. За* біля гаража, серед шо- карбованців. По 4 — 6 с. Журавлинна 
відуюта сільським клу- ферів, на фермах місце- видань передплатили Головаиівського раіїс^у.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 2 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА, 11.00

Телевісті. (К). 11.10 — Теле
фільм «Литовський цирк». (Кі
ровоград). 17.10 — Республі
канська фізнко-математнчна 
школа. (К). 17.10 - Телевісті. 
(К). 18.00 — Програма пере
дач. (К). 18.05 — «Біля дже
рел партії». До 75-річчя з дня 
народження Петербурзького 
Союзу боротьби за визволення 
робітничого класу. (М). 18.35— 
Телеагентство «Піонерів». (Ле-

пінград). 19.00 — Програма 
«Час». (М). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. І. Гончаров— 
«Звичайна історія». ФІльм- 
спектакль. (М). 21.45 — «Аме
рика напередодні виборів». 
(М). 22.15 — В ефірі «Моло
дість». (ЛІ). 23.15 — Телевіс-
ті. (К),

ВІВТОРОК, З ЛИСТОПАДА 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11,00 -і 
ТелевІстІ. (К). 11.10 - Науко
во-популярний фільм «Роздуми 
про сучасника». (К). 12.00 —
Телефільм «Карнавал юності» 
(Кіровоград). 16,40 - Назуст-

річ XXIV з’їзду КПРС. «Па
літра». (Львів). 17.10—Культу
ра слова. (К). 17.40 — Телевіс- 

ТІ. (К). 18.00 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.20 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.30 — Ленінський університет 
мільйонів. (М). 19.00 - Худож
ній фільм «Крах». І серія.

*"* Програма «Час». 
(ЛІ). 21.00 — Спортивна пере
дача. (М). 21.45 — «Не тільки 
про себе». Творчий портрет на
родної артистки СРСР П. Ку- 
Манченко. (К). 23.00 - «Парад 
юності». Циркова програма. 
(К). 23.50 — ТелевІстІ, (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 - 
Для дітей, «Зірочка». (К).

18.50 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Худоипіій фільм 
«Крах», 2 серія, (М). 20.30 — 
Програма «Час», (М). 21.00-» 
Театральна панорама. (М). 
22.30 - «Старт-70», (К). 23.10 
— «Лїовою танцю». Творчий 
портрет солістки балету Львів»

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глімки, 2-

СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
ТелевІстІ. (К). іі.ю — Теле
спектакль. (К). 17.10 — «Краса 
людська», Телеал ь м а н а х. 
(Львів). 17.40 - ТелевІстІ. (К). 
13.00 — Концерт. (Кіровоград).

ського державного театру опс* 
ри та балету С, Стари нової, 
(Львів). 23.40 — ТелевІстІ. (КІ,

ДРУГА ПРОГРАМА. 1£&* 
«У нас у дворі». (М). 18.30 — 
Назустріч XXIV з’їзду КПРС, 
Репортаж. (Ворошнловград),
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