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«САЛЮТ-5» 
У ПОЛЬОТІ

Орбітальна станція «Салют-5» 
продовжує політ. В основному 
екіпаж завершив усі операції по 
підготовці до роботи наукової 
апаратури і обладнання станції.

11 липня Б. В. Волинову і В. М, 
Жолобову було надано день ак
тивного відпочинку. Екіпаж вико
нував фізичні вправи, проводив 
медичний контроль стану здо
ров’я, провадив телевізійні ре
портажі з борту. Стан здоров’я 
космонавтів добрий.

 (ТАРС).

ГЕНЕРАЛЬНА 
РЕПЕТИЦІЯ

Члени комітету комсомолу 
жартували: як з корабля, на 
бал. Тобто, після успішного 
закінчення Бобринецького сіль
ського профтехучилища — 
відразу на жнива. Але новач
ком я себе не вважаю, бо пе
ред наєчанням в училищі жни
вував на одній машині разом 
із своїм батько//. Був тоді по
мічником комбайнера, завжди 
надіявся: коли щось не так — 
батько допоможе. Тепер же 
працюватиму комбайнером, у 
парі з Михайлом Марковичем 
Мудраком. Це його двадцяті 
жнива. СК-4, на якому ми ко
сили горох у валки, він водить 
без капітального ремонту вже 
восьмий сезон.

м Спочатку горох дозрів на
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ХТО КРАЩИЙ ЖНИЕАР!
Напередодні жнив Одеська молодіжна газета 

«Комсомольська іскра» помістила умови конкурсу на 
кращого молодого комбайнера, автоводія. Для кра
щого жниваря встановлено приз обкому комсомолу 
«Золотий колос». Молоді водії, які відзначаться на 
транспортуванні зерна і які посядуть три призові 
місця в обласному соціалістичному змаганні, будуть 
нагороджені Почесними мандатами обкому комсо
молу та облпрофради, пам'ятними дипломами.

ХЛІБНИМИ МАРШРУТАМИ х
За маршрутом «Поле — тік» потягнулися автокара- 

•ванн шляхами колгоспу імені Димитрова Татарбу-

нарського району. Нині тут почався обмолот валків 
гороху. Урожай цієї культури спгнуп далеко за двад
цять центнерів з гектара. На жнивах у колгоспі тру
диться понад 300 юнаків І дівчат, більшість яких 
працюють в II комсомольсько-молодіжних колективах.

ПОЧАЛИ КОСОВИЦЮ ЯЧМЕНЮ

У розпалі збирання хлібів па полях Білгорсд-Дні- 
стровського району. Тут створено 42 комсомольсько- 
молодіжних збиральних екіпажі, 40 автотранспортних 
колективів. Давній, випробуваний лозунг комсомоль
ців «Час — уперед!» став девізом молодих трудівни
ків па період жнив. У колгоспах імені Леніна, імені 
Дзсржинського, у радгоспі «Андріївський» зроблено 
перші обкоси посівів ячменю.

полі першої тракторної брига
ди. Його поклали у валки про
тягом доби, а потім перевели 
комбайни на ниву другої 
бригади. Мені сподобалася та 
атмосфера дружби, взаємо
допомоги, що панує в колек
тиві. Тут беззаперечно діє пра
вило: один за всіх, всі — за 
одного. Зупинив, скажімо, ком
байна Василь Глущенко — «по
летів» ремінь. Через декілька 
хвилин хтось із комбайнерів за
пропонував йому свій, запас
ний. Або ж, наприклад, потік 
сальник у коробці передач 
комбайна Геннадія Барсюка. 
Гуртом допомогли йому швид
ко ліквідувати поламкй. Зараз 
вже підбираємо валки. Комсо
мольці Василь Винницький, 
Сергій Миронов, Іван Шарун, 
Володимир Шуляк безперебій
но доставляють зерно на тік.

Збирання гороху у нашому 
колгоспі — то завжди гене
ральна репетиція перед вели
кими жнивами — косовицею 
ячменю, пшениці. Комбайни 
вже готовимо переводити до 
ячмінного лану, а ще через 
декілька днів дозріє і пше
ниця.

М. САЛТАН, 
комбайнер колгоспу іме
ні Кірова Устинівського 
району. >

Агітбригада 
приїхала

Наші актори, учасники 
агіткультбригади, — часті і 
бажані гості на фермах, по- 

-льодах станах. Нещодав
но вони побували у хлібо
робів Велякотр'ояпівського 
та Грушківського відділків 
колгоспу імені Шевченка. 
Глядачам особливо сподо
бались пісні у виконанні 
систер Любові і Галини 
Семко «Виростиш ти, сину», 
«Молоденькі бурячки». А 
Михайла Истудихату, у ре
пертуарі котрого гумор і 
сатира, завжди слухають з 
захопленням.

Зараз, коли колгосп всту
пає в перші жнива десятої 
п’ятирічки, ліспі культармій
ців Великотроялівського 
Будинку культури задзвені
ли у г.олі.

Л. РУСАВСЬКА, 
сількор.

Ульяновський район.

МИРУ
І Іаша комсомольсько-молодіж

на бригада малярів тресту «Кіро- 
воградміськбуд» закінчила дру
гий квартал десятої п’ятирічки з 
випередженням виробничого гра
фіка. Особливу увагу колектив 
приділяє Еідвишешио продуктив
ності і ефективності праці, поліп
шенню якості. Цей ріст пе був би 
можливим, якби наша рідна Ко
муністична партія і уряд пе піклу
вались про піднесення життєвого 
рівня нашого народу, пе вели по
стійну, безкомпромісну боротьбу 
за мир і безпеку на всій планеті. 
З глибоким ііпересогл, з хвилюван
ням спостерігали радянський на
род, все прогресивне людство за 
роботою Конференції комуністич
них і робітничих партій Європи. 
Особливо пам’ятний — виступ Ге
нерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва. Промо
ва главі) делегації КПРС, висуну
ті в пій проблеми і висновки ви
кликали широкий відгук в усьому 
світі.

Ми в свою чергу гаряче схва
люємо і одностайно підтримуємо 
внутрішню і зовнішню політику 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу. Наша бригада зобов’я
залася закінчити п’ятирічку за чо
тири роки, і кожний об’єкт здава
ти тільки на «відмінно».

О. РОМАНЕНКО, 
бригадир.

НА НАС
Можна сказати, що колектив 

паш почав своє життя разом із 
п’ятирічкою. Комсомольсько-мо
лодіжна бригада слюсарів меха

носкладальних робіт створева в 
пас, на заводі радіовиробів, у, 
грудні минулого року. Всього 
шість чоловік.. Щоб пе похвали
тися, а тверезо зважувати всі 
«за» і «проти» у соціалістичному 
змаганні, скажу відверто: легше, 
коли бригада нечисленна. Проте 
головне —- працюють усі на- 
справжньому.

Робота цікава, як кажуть, пред
метна. Знаємо, і навіть бачимо, 
де їх використовують, ян вони за-* 
стосовуються ■— паші вироби —• 
па практиці. Це додає сил у ро
боті. Мої товариші, члени нашої 
комсомольсько-молодіжної, па- 
городжеві дипломом ЦК ВЛКСМ 
за друге місце у соціалістичному 
змаганні споріднених колективів 
області.

Встигли ми немало. Тому й пла
ни наші — значимі. Це й не дивпо, 
адже світ дивиться ва нас, світ 
вчиться у першої країни соціаліз
му. От остання знаменна віха в 
розвитку міжнародного комуніс
тичного руху — Конференція ко
муністичних і робітничих партій 
Європи. Вона ознаменувалась пов
ним успіхом. Певен, що не було 
людині)., яка могла б байдуже 
спостерігати за її роботою. 
Особливо вас, як і всіх радян
ських людей, схвилював виступ у 
Берліні тонариша Л. І. Брежнєва. 
Ми всі слухали пристрасні слова 
Генерального секретаря ЦК ва
шої партії і вчували ту міць, ту 
силу, яка об’єднала учасників 
конференції у боротьбі за мир, 
безпеку, співробітництво і соціаль
ний прогрес у Європі.

Такі події вивищують громадян
ські позиції, підносять у кожному 
з пас почуття патріотизму та ін
тернаціоналізму. Ми повинні 
неухильно продовжувати і зміц
нювати мир па планеті своєю 
ударною працею.

В. ГУБСЬКЙЙ, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади слю
сарів цеху № 21 заводу 
радіовнробів.

м. Кіровоград.

„...ЛІТЕРАТУРА— 
ТЕЖ ПОЛЕ БИТВИ“

® Репортаж з Нового Стародуба — 
батьківщини С. Степияка-Кравчинського

ТрОГО літнього надве- 
* чір’я здавалося, що на

віть птаство заповнило до- 
окружжя старовинного бу
динку у Новому Стародубі 
якимось особливим грай- 
гомоном.
- Уроча година відбивалася 
Ччідпсссіііім настроєм на облич
чях присутніх — сюди, до міс
ця. де 125 років тому народив
ся письменник і революціонер—1 
спершу революціонер, згодом І 
письменник — Сергій Михайло
вич Степняк-Кравчннськіїй, зі
бралася громадськість села. У 
передчутті святкової події бен
тежним плином ведуться роз
мови поміж окремими групами 
співбесідників, та об’єднує їх 
спільна тема, сказати б, спіль
ний герой, чиє ім’я найперше 
стало пнкарбуване на меморі
альній дошці. Згодом, за ініціа
тивою і безпосередньою участю 
Є. О. Таратути, все тієї ж 
невгамовної, жвавої письменни
ці з Москви, котра свого часу 
відкрила місце народження 
Сергія Кравчинського. тут ство
рили кімнату, в якій відтворе
но життєпис нашого слашюго 
земляка. По суті, попа стала 
першим у світі музеєм полум’я
ного революціонера і талано- 

-«іітого письменника. людини 
.ніінягкоііої сміливості і безза- 
вітної відданості народові.

Експозиція — 140 фото
портретів, копії архівних 
документів — єеде нас 
шляхами героїчної діяль

ності С. М. Степняка-Крав- 
чинського та його соратни
ків по боротьбі, палких за
хисників трудового люду, 
борців проти царського са
модержавства. Великий ху
дожній портрет, розділи 
«Він тут народився», «Роки 
навчання», «Все для пропа
ганди», «Революційна ді
яльність у Росії», «Дружба 
з Ф. Енгельсом», «Вони чи
тали С. М. Степняка-Крав- 
чинського» та інші ілюстру
ють сторінки минувшини, 
коли жив, боровся і творив 
наш славний, земляк, чиїм 
ім’ям у Н. Стародубі назва
но ще й бібліотеку та ву
лицю.

У відзначенні ювілею 
взяли участь відомі пись
менники з Києва Павло 
Загребельний, Микола 
Олійник та старший на
уковий співробітник Ін
ституту літератури Імені 
Т. Г. Шевченка Академії 
наук УРСР Т. П. /Ааєвська, 
яка протягом тижня ви
ступала в обласному цент
рі з лекціями про життя 
і творчість С. М. Степня- 
ка-Кравчинського.

(Закінчення на 3-й сюр.).
БОВі°’їіпА^нТ7плл(п МУЗЕЮ, ЯКОМУ ВОНА ВІДДАЛА СТІЛЬКИ СИЛ 1 Л'Ю,
ьиія, ИДУГЬ люди, і кожного ВОНА СТРІЧАЄ хвилюючим словом. _



„Молодий комун&р“

СПОСІБ ЖИТТЯ

РАДЯНСЬКИЙ

--------— 13 липня 1976 року

НЕЗРОЗУМІЛА традиція: сільський Будинок культу- 
рк — місце щонайбільшого зосередження комсо- ■ 

иольців і молоді, щонанзручніше, гадаю, місце для 
реалізації і виконання тої великої політнко-виховної 
роботи, що стоїть на порядку денному —- залишився 
осторонь пильної уваги районних комітетів комсомолу. 
Він, наче насипок, якого помічають вряди-годи. Поміча
ють лише під час тієї чи іншої кампанії, свята. Свід
чень тому чимало.

А ось найістотніше:
— За рік иа засіданнях бюро жодного разу не роз

глядалось питання роботи сільського Будинку культу
ри, — таке я почув від секретаря Долинського райко
му комсомолу.

Гортаючи протоколи в інших райкомах, переконався: 
долинчаии не виняток, а — правило. Сумне правило...

— Клубами займається, як відомо, районний відділ 
культури, а ми до них приєднуємось па дольозих, так 
би мовити, засадах під час заходів районного масшта
бу, — констатували в Новгородківському райкомі 

ДКСМУ.
Позиція статиста для райкому комсомолу — 

пенни, позиція антнпрпродна, бо, давайте _ п 
аксіому: клуб на селі — поле, перш за все, ідеологічної 
роботи. Роботи, що передбачає не лише статистичні зві
ти про кількість прочитаних лекцій і проведених зборів,

2 сіп ор»

запо
рук

або 
виго- 
заао- 

скажімо,

У нас таке прохання: чи не може 
вислати на і 
механізації № 6

по-

ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

теплохідлюдина і

Причетність
Історія однієї доброї справи

<м. Кіровоград. Кіровоградський завод тракторних гідроагрегатів, секретареві 
комсомольської організації.До Вас звертаються комсомольці управління механізації № 6 тресту еЗапоріжбуд- 
механізація» — ударної комсомольської будови. Ось уже протягом двох років у нас 
простоює екскаватор—вийшов з ладу гідронасос. Дістати нового не маємо ніякої 
змоги. Комсомольці розробили схему гідросистеми, використавши насоси конструк

ції, іцо випускає виш завод.” -------ке прохання: чи не може молодь КЗТГ виготовити їх в неробочий час і
адресу: Придніирдвська залізниця, станція Каховське море, управлінняСекретар комсомольської організації Н. МЕЛЬНИКОВА».

ВОЛОДИМИР Кухіанід- 
зе, секретар комітету 

комсомолу Кіровоград
ського заводу тракторних 
гідроагрегатів прочитав 
листе і на хвилину замис
лився.,. Три насоси — це, 
начебто, не так і багато, 
ал® зараз кінець міся
ця — пора напружена, га
ряча.,, Та допомогти за
порізьким комсомольцям 
вся одно потрібно,

З цей час відчинились 
двері і до кабінету уві
йшов ватажок молоді ме
ханоскладального цеху 
№ 2 Віктор Подкладенко.

— От добре, що ти на
годився! — зрадів секре
тар. — Тут для твоїх ком
сомольців є відповідальна 
Справа. — І він простягнув 
Вікторові листа. Той про
читав, розуміюче глянув 
на Кухіанідзе:

— Сьогодні ж зберемо
ся, порадимося, як краще 
ца зробити. Насоси виго- 

. тозимо, але ж і відправи
ти їх треба якнайшвидше!

Я маю на увазі, щоб інші 
служби нам посприяли...

— За це не хвилюйтесь. 
Вас підтримають, — за
спокоїв секретар...

Збори були короткі. 
Справи вирішили не від
кладати.

Більшість деталей, 
ж заготовки до них, 
товляють тут-таки на 
ді, а от деякі, с.._ 
литво не корпус, постав
ляють з інших міст.

Одну з таких заготовок за
кріпила щойно у патроні сво
го верстата молода фрезеру
вальниця Лідія Стукалсіїко. 
За зміну вона вже обробила 
їх не одну сотню, але цю .хо
четься зробити якнайкраще. 
Раніше якось (іе задумува
лась над тим, до якого саме 
трактора чи агрегате виготов
ляє деталь. Вірніше, вони в 
її уяві не набували чогось 
конкретного. Хоч знала, що 
працюв над однією з важли
вих деталей гідросистеми су
часних машин. А тут раптом 
чітко уявила собі екскаватор, 
що< вже два роки . не прино
сить ніякої користі будівни
цтву, людей з лопатами, що 
змушені місяцями виконувати

роботу, з якою він упорає
ться за добу... і дівчина иро- 
никлася почуттям симпатії до 
молодих сн(уііас.іс, які вирі
шили дати потрібнії! машині 
друге життя. Захотілося не
одмінно І якнайшвидше до
помогти їм. Радість від того 
що вони може це зробити, 
сповнила серце. Відірвала по
гляд від деталі, вгледілась. 
Поруч над Іншими заготовка
ми зосереджено працювали 
Михайло Гаркуша, Василь 
Екало. Леонід Кулібаба. Ці
каво, чи здогадуються хлопці 
про перебіг ТГ думок?

Приблизно в цей самий 
час ливарники цеху № З 
Сергій Гусаков та Анато
лій Костенко вже відпра
вили заготовки обойм на
сосів до ковальської діль
ниці. Майже одночасно з 
ними ветеран завод/ 
Олександр Бліндер від
лив кілька деталей — пла
тини, які передали фре
зерувальницям Валентині 
Федор’євій та Любові Ва
сильєвій. Дівчата — моло
ді гвардійці дев’ятої п’я
тирічки, роботу свою 
виконують відмінно, про
дукцію здають

першого пред’явлення.
Не встигли ще Валенти

на і Люба обробити дета
лі, як до них підійшов то
кар дільниці «сирої» шес
терні Дмитро Лук’яненко. 
Він щойно завершив свою 
операцію і передав шес
терні на інші верстати.

— Поспішайте! Скла
дальники чекають, — по
сміхнувся.

Та перед тим, як деталі 
потрапили на дільницю 
складання, вони ще побу
вали в руках токаря Євге
на Григораша, зубофре- 
зерувальника Володимира 
Мазура, шліфувальника 
Павла Гулака, інших ро
бітників. і лише тоді слю- 
сарі-складальники Мико. 
ла Карпов та Віталій Крас- 
ноштан почали чаклувати 
над народженням готових 
насосів.

Як з’ясувалось, поїзд, 
що підвозить вантажі в 
потрібному напрямі, йти
ме через два тижні. По
радившись, члени коміте
ту комсомолу вирішили 
відправити вантаж раніше. 
Почались пошуки транс
порту. Наступного дня 
попутна машина везла 
два ящики з насосами на 
одну з залізничних стан
цій, від якої поїзд доста
вив комсомольську 
силку адресату...

Щоб допомогти 
різцям, докладало 
чимало людей різного ві
ку, багатьох професій, і 
кожне серце зігрівалось 
щирою радістю відчуття 
своєї причетності до доб
рої справи.Ю. ДМИТРЕНКО, спецкор «Молодого комунара».ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

Відпочивають 
гагарінці
Поблизу села Трспівки

м'янського району в мальовни
чому куточку лісу розташував
ся піонерський табір імені 
Ю. О. Гаг арі на. Відпочиває тут 
більше 300 дітей робітників за
воду «Червона зірка». Це вже 
другий заїзд, який відкрився в 
урочистій обстановці традицій
ним піонерським багаттям.

Старший піонервожатпм Ава- 
толііі Кузнецов прикладає усіх 
зусиль, уміння і комсомоль
ського завзяття, щоб піонери в 
таборі добре відпочили, загар
тували ’ к-----
завжди 
вимн.

Н а
Ольга

своє здоров’я і були 
веселими і винахідли-

ф о т о: піонсрвожата
ІОСИГ1ЕИ знайомить 

піонерів Іру ПУРИТ, Ділю МА
РІ НЕЦЬ, Світлану ДОЛ ПИ
СЬКУ, Валерія ГМРЕНКА та 
ІОру ЧАБАНЕНКА з історією 
табору.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

ПІДТРИМАЙТЕ

------ —. це> ВПЄВ.
давайте повторимо

ПІСНЯ*

Прийдіть

райкомівці

Суровцев:
На одному з причалів у Світловод- 

ську — веселий гамір. Учні Балахів- 
ської восьмирічної школи Петрів- 
ського району з нетерпінням чекають 
Теплохід, який повезе їх в екскурсій
ну поїздку по Кременчуцькому морю. 
І ось сріблястий красень — «Герой 
Суровцев» — повільно пришварту
вався до причалу, і гомінка юнь за
повнила палубу.

За бортом змінювалися мальовничі 
(краєвиди. А школярі, розташував
шись у затишному салоні, слухали 
захоплюючу розповідь екскурсовода 
Олексія Юхимовича Капітання про 
людину, чиє ім’я поешь судно.

гУ січні 1912 року, коли на фронті 
.точилися запеклі бої, вчитель історії 
Середньої школи № 45 міста Самар
канда Б. М. Суровцев прийшов у 
військкомат з проханням направити 
його в діючу армію. Педагог став 
сапером.

Він був хоробрим і кмітливим вої
ном. Перша нагорода — орден Чер
воної Зірки. Суровцев брав участь у 
Курській битві, у визволенні лівобе
режної України і в складі 99-го окре
мого саперного батальйону 69-ої 
гвардійської, дивізії одним із/перших 
вийшов на дніпровський рубіж. Це

було на території нинішнього Світ- 
ловодського району...

Темна осіння ніч. Безперервно сіялась 
холодна мряка. На правому березі Славу
тича засіли фашисти. Раз по раз наздогад 
обстрілювали берег. їхні ракети освітлю
вали плесо річки. Та це не зупинило на
ступального пориву наших воїнів. Замас
кувавшись у чагарнику, вони чекали сиг
налу до форсування Дніпра. І цей час 
настав. Гвардійці непоміченими перепра
вились на протилежний бік і захопили 
невеликий п.тдцдарм. Та не встигли око
патись, як на них обрушинея шквал вогню 
німецьких кулеметів і мінометів. А невдов
зі довелось відбивати запеклі атаки гіт
лерівців.

Бійці дали клятву;
— Відвойовані землі ворогові не від

дамо!
В цеЛ скрутний час старшин 

Суровцев через ріку переправляє все попі, 
іі нові підрозділи. Вшістнадцяте пересікав 
пін Дніпро, коли біля корми знявся фон
тан І через велику пробоїну в човен хлюп
нула пода.

— Ніякого розпачу! — вигукнув Суров
цев.

Він скинув фуфайку, затулив нею про
боїну і скомандував:

— Вперед!
D ИСАД1ШШН
"•* старший сержант 
залатав човна, забрав поранених 
знову відчалив за підкріпленням.

Не зважаючи на втому і смертель
ну небезпеку, яка чатувала його 
кожної миті, він безперервно перево- 

: з'нв наших воїнів на правий берег,

сержант

на берег бійців, 
нашвидкоруч 

і

Коли сміливець уже зробив двадцять 
п'ятим рейс, його наздогнала воро
жа куля. »

За подвиг па Дніпрі Борису Мико
лайовичу Суровцеву було присвоєне 
звання Героя Радянського Союзу.

Залікувавши рани, герой продов
жував шлях на Захід. Парторг са
перного батальйону був взірцем са
мовідданого служіння Батьківщині, 
робив усе, щоб наблизити час пере
моги над фашистськими загарбника
ми Тільки не дожив він до того ра
дісного дня. В одному з боїв поліг 
смертю хоробрих.

Ллє йому судилося жити в серцях і 
пам’яті нащадків. Вихованці Самарканд
ської середньої школи ■№ 37 протягом 
трьох років збирали металевий брухт на 
будівництво теплохода. Потім звернулись 
до Міністерства річкового флоту СРСР з 
проханням назвати судно іменем їхнього 
земляка.

Вже сотні тисяч пасажирів перевіз екс
курсійний теплохід «Герой Суровцев», при
писаний до *' ...........—~ ----
порту.

Слухаючи
екскурсовода, юнаки та дівчата ніби 
побували віч-на-віч з легендарним 
героєм у ті грізні дні, коли Радянська 
Армія форсувала Дніпро.

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
учитель Свігловодської восьми
річної ніколи № 2,

Кременчуцького річкового

захоплюючі розповіді

а вимагає глибокого аналізу можливостей впливу на 
свідомість молоді тієї чи іншої форма політичного і 
виховного процесу, наближення і проникнення у духов
ний світ окремої людніш, залучення її до громадського 
життя, до реалізації всіх її творчих можливостей. Важ
ливість і масштабність цієї роботи повного мірою під
креслив XXV з’їзд К.ПРС.

Та про який аналіз може йти мова, коли: «невідомо, 
з якого боку підступніись до клубу», розписався у 
своїй безпорадності другий секретар І олованівського 
РК ЛКСМУ Анатолій Мельник.

А ось який діалог відбувся з секретарем райкому. .
— Ви знаєте, чим сьогодні живуть сільські Буднккі} 

культури району?
’ - Ш-

— Чи слухали па бюро секретарів первяшшх оргашза| 
цій з питань дозвілля на селі?

— Ніколи. . -
— Чому? - , 1
— Не знаю.
— А коли ви були у якомусь із клубів, розмовляли з 

директором Будинку культури?
Довга пауза.
— Не пригадую. У Свірнево був з місяця два тому.
— І як працює цей заклад? ДВІ
— Наче непогано. Є добрий хоровий колектив.
— Хто ним керує?
— Не знаю.
— Розмовляли, мабуть, з директором Буднику куль

тури?
— Так. Говорив з Віталієм Опаліоком. Хотіли вони 

організувати драмгурток.
— Організували?
— Не знаю.
Коментар до цього діалогу зайвий. Та й справа, врепь 

ті, не в ньому. Скажу відверто: якось ніяково, і навіть, 
боляче було слухати Анатолія Меяьника. У своїй без
порадності він був, щоправда, відвертішим від інших 
секретарів райкомів комсомолу, з котрими мені доводи
лося зустрічатись, хоча становище з СБК у них не кра
ще,’ а подекуди і гірше. Скажімо, \ Компаніївському 
районі.

Найсуттєвіше те, що більшість колег Анатолія Мель
ника не тільки не відають про проблеми СБК, а н ке 
мають особливого бажання, навіть, наблизитись до пик. 
Логіка тут виявляється поверхова: за це менше лають. 
Виправдання: «Нема з цих питань літератури» — не ви
правдання, а ще одне свідчення бездіяльності, майже 
повного самоусунення від важливої ділянки ідеологія- ' 
иої роботи.

Пригадались мені зараз слова прекрасної трудівниці. 
Героя Соціалістичної Праці, славнозвісної Катерник 
Гнатівии Твердохліб із Харківщини: «Куркулі, — писа- > 
ла вона те на, початку тридцятих років/— погрожува
ли воитп мене то за Радянську владу, то за колгосп» 
ТО ЗА КЛУБ, то за комсомол, а нині — за 500 центне
рів цукрових з гектара».

Вороги нашого, радянського способу життя ще у той 
час розуміли, якою притягальною, виховною силою 
клуб. Тому і намагалися розправитись із всіма, хто У Я 
тих ще дідівських хатах-клубах запалював v незрілих 
душах селян світло нової доби. Радянська епоха — на
ше надбання,-паша зброя. Сьогодні, коли у світі триваєм 
гостра ідеологічна боротьба, утвердження комуністи«- З 
иоіо ідеа.п в кожнії! людині, і, особливо молодій- 
шочергове завдання нашої партії і комсомолу всі 
працює на складній ідеологічній ніші.

Клуб, повторюю, — ЧИ не найбільш ПІТУОДНШВ 
для Цієї роботи. І годі йому б\тп пасинком паї 
комсомолу. ' ' ‘ 1

X

м. Годовацівськ. Ю. КАМІНСЬКИЯ.



Все життя

СЬОГОДНІ СПОВНЮЄТЬСЯ 125 років 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ С. М. СТЕПНЯКА- 
КРАВЧИНСЬКОГО

СЕРЕД багатьох діячів культури, які ви
йшли в різний час із нашого краю — 

чи не найпомітніша фігура пнсьменника- 
публіцнета, революціонера-демократа Сер
гія Михайловича Степняка-Кравчинського. 

Тривалий час місце народження російського 
революціонера-народнпка не було відоме. Багато
річний І невтомний пошук вела московський лі
тературознавець і критик Євгенія Олександрівна 
Таоатута. Врешті-решт ухопилася той факт, 
що після двадцяти п’яти років служби військо
вим лікарем батькові майбутнього письменника і 
революціонера було надане дворянське звання, 
в одному із ленінградських архівів Євгенії Олек
сандрівні пощастило виявити копію метричної 
виписки про народжений «сина Сергія». Вказано 
й місце: військове поселення Новий Стародуб

'СВОБОДА ПОЧИНАЛАСЬ У БОРОТЬБІ
Життєвий шлях революціонера

Херсонської губернії, а нині однойменне село 
Петрівського району нашої області.

Таким чипом, стало відомо, що Сергій 
Кравчинськнй народився ІЗ липня 1851 ро
ку з сім'ї головного лікаря Новостародуб- 
ського військового госпіталю. Тут, над ти
хим голубим Інгульцем, минули його ди
тячі та юнацькі роки, про які ми майже ні
чого не знаємо. У 1870 році він закінчив 
Михайлівське артилерійське училище у Пе
тербурзі, але наступного року в чині пору
чика вийшов у відставку, щоб повністю 
присвятити себе боротьбі за свободу трудо
вого народу. Сергій Михайлович стає ак
тивним членом гуртка «чайковців», читає 
лекції петербурзьким робітникам, веде про
паганду ідей утопічного соціалізму. З цим 
періодом співпадає початок його літератур- 
.«о-художньої творчосгі.

Одним із пери их С. М. Кравчинськнй-починав 
«ходіння в народ». > серпні 1873 року з своїм 

/.другом Д. Роїачовим ходить по селах Тульської 
Тамбовської губерній, викриваючи жорстокість

■ царської урядової системи, підтримуючи все
■ справедливе і прогресивне. Піп мріяв про свобо

ду не тільки російського народу. У 1875 роуіі бс-
И ре участь у націоналшю-ви-.вольній боротьбі, шо

Слава

«Степ- 
невід-

героїпі 
Ліліап 

підмітила

Кравчинєький... Це прізвище в доре
волюційній Росії було символом май
бутнього передгроззя, символом Рево
люції.

Його, хто вчинив замах на шефа жан
дармів генерала Мезенцева, хто відкрив 
дходіння а народ», — обожнювала мо
лодь. він користувався незрушним ав
торитетом серед спілчан своїх, 

./'згзсмертних героїв його «Підпільної 
«сії», роману «Андрій Кожухов» та по
вісті «Будиночок на Волзі».

Пам’яттю про рідну сторону став для 
Сергія Михайловича псевдонім 
няк», котрий ось уже сторіччя 
дільний від прізвища.

Не одне покоління виховувалось на 
роману англійської письменниці Етель 
Войнич «Овод». Як дуже вдало 
невтомна дослідниця життя і творчості Стсп- 
няка-Крзвчинського Є. О. Таратута... «Овод 
бу» епохою в житті кожного, хто прочитав 
його. Мужній Овод ставав другом і товари
шем, з кого брали приклад. Овод — вічний до 
кінця своїм блвюродіїим переконанням. Овод. 
для котрого ідеї бели дорожчими життя, був 
зразком і еталоном®.

Та не всім читачам ще відомий факт про те. 
що прототипом Овода став наш легендарний 
земляк — ппсьмепинк.революціонер Степняк- 
Кравчіїнськнй. учасник наніоиалі.но визволь
ного повстання в ГерцоговннІ (1875) та в іта
лійській провінції Беневенто (IS77), один з 
організаторів партії «Земля і воля». Саме з 

Войнич списала образ Овода.
•^історія зафіксувала любов до роману 

Григорія Котовського і Миколи Остров* 
ськогэ, Олександра Фадєєза і Володи- 

точнлася в Боснії І ГерцоговннІ проти турецько
го володіння. Півроку командує батареєю повстан
ців. Двома роками пізніше нашого земляка вже 
бачать у лавах повсталої молоді о італійській 
провінції Бсневсігго...

У травні 1878 року Сергій Михайлович повер
тається в Росію і разом зі своїми товаришами- 
народникамн створює централізовану організацію 
з друкованим органом — журналом «Земля і во
ля». Незабаром назва перейшла на всю органі
зацію революційної інтелігенції. В цей період 
С. М. Кравчинськнй вірить у можливість успіш
ної боротьби Із самодержавством шляхом поєд
нання методів пропаганди і терору.

4 серпня цього ж року, в Петербурзі, на 
багатолюдній Михайлівській площі С. М. 
Кравчинєький убив шефа жандармів гене
рала Мезснцева — улюбленця царя. З иа- 

стайням кризи революційного народництва, 
він все ж не залишав надію па масову ре
волюцію в Росії. Через кілька місяців піс
ля вбивства Мезенцева, за наполяганням 
друзів, Сергій Михайлович поїхав за кор
дон.

НАМАГАЮЧИСЬ осмислити пережитий 
досвід революційної боротьби, він бе

реться за перо. Свій літературний талант 
використовує для освіти робітників, повто
ривши подвиг Герцена, пише нариси «Під
пільна Росія» італійською мовою, кілька 
великих біографічних статей, публіцистич
них робіт англійською мовою. Потім один 
за одним виходять ного відомі художні 
твори «Росія під владою царів» (1885), 
«Російська грозова хмара» (1886), повість 
«Будинок на Врлзі» і роман «Андрій Ко
жухов» (1889), в яких С. М. Кравчинськнй 
втілює образи російських революціонерів. 
Під рядом творів ставить псевдонім «Степ
няк», займається перекладами.

Книга «Підпільна Росія» про революційний рух 
в Росії за короткий строк була перекладена па 
багато мов світу. її прочитала і молода тоді Лілі 

мира Маяковського, Героїв Радянського 
Союзу Зої Космодем’ямської та Іманта 
Судмаліса. Іменем Овода називали себе 
Оксана з «Червоних дияволят» («Невло
вимі месники») та керівник підпільного 
«Набату», що діяв у Вітчизняну війну в 
Онуфріївському районі нашої області.

І сьогодні, коли свято 125-річчя пись- 
менника-революціонера крокує степо
вою, багатою врожаями і талантами Кі- 
ровоградщиною, ти мусиш знати, моло
дий ровеснику, також імена відомих 
односельчан Степняка-Кравчинського. 
Вихідцями з Нового Стародуба — мо
лодший брат Степняка — Дмитро 
Кравчинськнй, вчений-лісівник, «бать
ко російського лісу» і міністр бу
дівництва підприємств важкої індустрії 
УРСР Григорій Кузьмич Лубенець, Ге
рой Соціалістичної Праці, кандидат тех
нічних наук, письменник Гнат Потапен
ко і доктор медичних наук Іван Тодосо- 
вич Шевченко, Герої Радянського Сою
зу Платон Ткаченко і Семен Погорілий, 
Герой Соціалістичної Праці М. М. Ма- 
тяш.

Він мріяв про довголіття. Хотів прожити 
півтораста років, жартома висловлював споді
вання: «Сто — без ліків, а п ятдесят за до
помогою різноманітного зілля». Чотири роки 
до ста не дожила Етель Лі.ііан Войнич. Та 
живе її «Овод». який подорожує по серцях 
людей усього світу. Улюблена книга Юрія 
Гагаріна разом з першим космонавтом сіпну- 
лд навіть земних кордонів.

Живе слава Степняка-Кравчинського 
в невмирущій пам’яті його земляків. Бу
дете в Новому Стародубі, пройдіть ву
лицею Степняка, завітайте до бібліотеки 
його імені. Перечитайте «Овод». Бо це 
книга-боєць, книга-полководець,

В. ЧАБАНЕНКО, 
краєзнавець.

Буль, вона ж Егель Ліліап Войнич, яка стала 
згодом другом і соратником С. М. Степняка-Крав
чинського. Наш земляк допоміг Войнич стати па 
літературний шлях, вивчити російську й україн
ську мови. Пізніше англійська письменниця по
знайомила співвітчизників з творами М. Гоголя. 
Г. Успенського, О. Островського, М. Салтпкова- 
Щсдріна. Т, Шевченка.

Іі образі Овода відбилися благородні риси ро
сійського революціонера-народника Сергія Степ- 
няка-Кравчииського. Він познайомив молоду 
освічену жінку з Фрідріхом Енгельсом, донькою 
Карла .Маркса Елеонорою.

Наш земляк дружив з Г. Плехановим, 
М. Драгомановим, І. Франком, М, Павли
ком та іншими видатними європейськими 
соціаліста .-.Ui, філософами і письменниками. 
Його творам високу оцінку дали Марк 
Твен, Еміль Золя, Лев Толстой, Іван Турге
нев. У 1905 році В. І. Ленін включив книгу 
«Підпільна Росія» в рекомендовану для 
занять у селянських гуртках.

Грудневим ранком 1895 року С. М. Стсп- 
няк-Кравчннськин, який.жив. у передмісті 
Лондона, поспішаючи до друзів на нараду 
з приводу видання російської революційної 
газе і и, переходив колію приміської заліз
ниці в «тумані і потрапив під поїзд.

Так; 23 грудня 1895 року несподівано 
трагічно обірвалося яскраве життя цього 
видатного борня за людські права, завжди 
чесного і принципового.

СВЯТО шанують світлу пам’ять револю
ційного письменника, визначного діяча 

народництва С. М. Стенняка-Кравчшісько- 
го на його батьківщині. В селі Новий Ста
родуб Пеірівського району на будинку, 
де він народився, у жовтні 1972 року вста
новлено меморіальну дошку. Ім’ям видат
ного земляка у квітні 1966 року названі 
сільська бібліотека, одна із найкращих ву
лиць села.

9 липня 1976 року в Новому Стародубі 
відкрито кімнаїу-музен революціонера-де- 
мократа.

З сліор. —-1 ..
(Закінчення.

ІІоч. на 1-й стор.).
Спадає червона стріч

ка — кімнату-музей за
повнюють люди. Старші і 
молодь, учні місцевої се
редньої школи — асі за
хоплено слухають оповідь 
Є. О. Таратути, яка цілком 
заслужено стала з центрі 
уваги присутніх. В уяві ви
разно просіупають карти
ни історії, миьби сасдин- 
ки, аедут» у глибочінь 
пізнання: «Ьаг-нограчна
натура прагне ширшого 
вияву. С. М, Степняк- 
Краачинський не обме
жився «чистою» револю
ційною діяльністю. Його 
спадщина — літературні, 
публіцистичні. твори, 
невтомна пропагандист
ська і організаторська ро
бота.,. Він сприяв поши
ренню ідей революції на 
Заході. Знайшов там пал
ких прихильників і побра
тимів... Соратник Ф. Ен
гельса...».

Торжество продовжилося 0 

„...Література— 
теж поле 

битви“
Будинку культури місцевого 
колгоспу імені Чкалова.

Вчителька Новосгародуб- 
сі.кої середньої школи П. С. 
Бондаренко розповіла про 
життєвий шлях І революційну 
діяльність С. М. Степняка- 
Кравчинського. Щедрими ру
коплесканиями заповнений 
зал знову вітав Є. О. Тарату
ту. Виступив перед присутні
ми письменник Микола Олій
ник, який написав роман 
сПролог» про нашого велико
го земляка. Віщо 19 була прав
да його слів: світло далекої 
зорі, той невгасний вогонь, 
який пронесли революціоне
ри, став сьогодні дороговка
зом для нас, молодих ленін
ців. Павло Загребельшій ска
зав слово про С. М. Степняка- 
Кравчинського як патріота- 
інтернаціоналіст, гідного на
слідування для юнаків і дів
чат у сьогоденні.

З розповіддю про здо
бутки трудівників району 
виступив перший секретар 
Петрівського райкому 
Компартії України Б. П. 
Захарченко.

Закінчувався вечір 
льовничими
народного танцю, 
дійними барвами 
чиганням віршіз Т. 
ченка, М. Некрасова 
зичному супроводі.

V * *

Наступного дня у Пет
ровому відбувся тематич
ний вечір, присвячений 
125-річчю з дня народ
ження С. М. Степняка- 
Кравчинського. Пізніше 
письменників з Києва хлі- 
бом-сіллю стрічали тру
дівники шахтарської Олек
сандрії.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Меморіальна дошка, вста
новлена на буднику в селі 
Новий Стародуб.

ма-
картинками 

мело- 
співу, 
Шев- 
в му-

В. САН ДУЛ. 
член сскцП пам’яток фольклору, етно
графії, мови та літератури обласної 
організації Українського товариства 
охорони пам’ятників історії та куль
тури.

Іг , >

< | 4 * у «я»

До порога кі.мііати-музею. 
Ще мить — і двері розчиня
ться перед першими відвіду
вачами — шанованими гостя
ми. знатними трудівниками 
краю, звідки пішов у бурем
ний світ революції С. ЛІ. 
Степняк-Країні писі.кнй.

Фото В. КОВПАКА.
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ЧУЕШ, БАТЬКУ?
І 1. ЖОРСТОКІСТЬ

DZ4LI ▲ ГиПА ГПІПкиЛіЛ

були напідпитку, а потім, щоб вира
зити свою «чоловічу відвагу» зупи
няли перехожих і били...

Одна з таких зустрічей стала фа
тальною. Гуляючи па автовокзалі, 
Жуковський та Тушонко зустріли 
неповнолітнього учня Олександрій
ського МНТУ-5 Олександра Донця.

Підійшли. Познайомились. Попро
сили карбованця па вино. Олек
сандр знітився, відпоеів, що грошей 
не має. «Ти хороший хлопець, ти 
нам подобаєшся. Ходімо до пас. Ми 
й «монет» тобі позичимо». І Донець 
погодився. Потім він не один раз 
шкодував про цей необачний крок.

Жуковський,

від-

ВОНА БУЛА СПІЛЬНОЮ РИСОЮ 
ШЕСТИ ЗЛОЧИНЦІВ

Місто зустріло Жуковського літ
ньою спекою. Він вийшов з вагона, 
вгледівся. Побачив жінок, котрі, 
не зважаючи на духоту, швидко пе
редавали у поштовий вагон посилки. 
«Ие цінять роботяги волі. Вко
люють, як у зоні», — презирливо 

• усміхнувся.
З пагоди повернення Володимира 

Жуковського з місць позбавлення 
волі, горілка у квартирі по вулиці 
Володарського, 65/13 полилась річ
кою. Були тут-рідний брат Володи
мира Анатолій 
Казавчипський, 
ченко, Сергій Гориостгєв, 
сапдр Босий. Всі свої, надійні, не 
раз і не два воин доводили 

І дапість «блатному» життю.
Пили за повернення, зй здоров'я 

І «Жука», котрий, без сумі’іву, мав 
стати у них вожаком. Грали в очко, 
для інтересу — в «підкидного». 
Словом, було весело. Лише одна 

І прикра обставина виснажувала по- 
| тік горілки, захмарювала безтурбот

не життя. Справа в тому, що ніхто, 
І за винятком Анатолія Жуковського 
В та Олександра Босого, не працював, 
в отже, треба було десь діставати 
В гроші.

Спочатку якось обходились. 
I То один добуде троячку, то інший 

поцупить у батьків. Все ж і цей то
ненький струмок висихав.

Кореші ходили мовчазними і зли- 
I ми. Особливо скаженів Казавчин-
■ ськнй. Ного, ие по літах кремезного
К і плечистого, похмурого, щохвилини
В готового вибухнути гнівом, побо-
В юва.чнсь, крім Жуковського
В днмира, усі члени
В юва.шсь за жорстокість -і

Якось уночі Жуковський 
димпр, проходячи поблизу 24-ї шко- 

В .чи, помітив чоловіка, що лежав на 
В землі. Підійшов, штовхнув йогою
В У відповідь той щось промимрив,

а Жуковський, нахилившись, вправ
ним рухом зняв годинника з 

В п’яного.
«Справжнє» життя для цієї 

ки починалось пізно ввечері

Олег ’
Володимир Сав-

Одек-

Воло-
шайки. Побо- 

ЦІІНІЗМ.
Воло-

руки

шай- 
або 

вночі. О, тоді, приховані темрявою, 
воші відчували себе могутніми і всс- 
в чадними.

25 жовтня Кгзав'шг.сі.кий, Босий 
і Білоногов, похитуючись, брели ву
лицею Кірова. Побачили двох 
изйомих юнаків. Підійшли.

—Ей, ви, дайте запалити!
Тільки-но один з них засунув ру

ку до кишені, як Казавчішськнй 
вдарив його в обличчя. За другого 
«взявся» Босий. Люто, ^бруталь
ною лайкою, обидва жорстоко били 
студентів педагогічного інституту. 
А ті. більш ніж спантеличені такою 
«гостинністю» у малознайомому їм 
Кіровограді, особливо навіть не за
хищались. Білоногов же стояв, гра
ючи роль «публіки»;

Осінь 1975 року була для компа
нії «Жука» зо. отою порою. Аби 
дістати грошей па безхмарне життя, 
грабували людей, котрі, як правило,

« Шахтар »— 
«Зврка»—5:0

В останньому турі першого 
кола XXXVIII чемпіонату краї
ни з футболу серед команд 
класу «А» другої ліги кірово
градська «Зірка» грала у Гор- 
лівці з місцевим. «Шахтарем». 
Дуже по рівним було станови
ще клубів перед матчем. Наші 
земляки знаходилися на найви
щому щаблі, .маючи у <поєму 
активі 27 очок, гірники — на 
передостанньому місці—12 очок.

нсз-

Але, як завжди трапляється. *— 
проти лідера аутсайдери гра
ють з натхненням. Тим більше, 
поєдинок проходив на полі 
«Шахтаря», який з перших хви
лин почав штурмувати ворота 
гостей. Гості виступали дещо 
в ослабленому складі — через 
травми не вийшли па поле 
Олександр Алексеєв і Анатолій 
Хропов. Кіровоградці стримали 
натиск гірників, і самі пере
йшли у наступ. Подачу Олек
сандра Снітька використовує 
Валерій Самофалов і забиває 
м’яч у сітку воріт, але з незро
зумілих причин суддя не за
раховує гола.

рНаша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 11374, Індекс 61197,

судовий нарис
— Так ось тобі!—додав від себе 

Казавчипський.
— 11с таких як ти я вчив уму-ро- 

зуму, — промовляв Горностаев, ту
саючи ногами Капицю, котрий уже 
не пручався.

— Он, хлопчики, ой, рідненькі, 
я ж нічого, я ж мовчав. Мені треба 
було додому сходити, — схлипував 
Кашщя.

В ту мить очі Казавчпнського па
лились кров'ю. Він шкрябнув но
жем хлопця по обличчю. Ще раз 
вдарив. Потім приставив ножа 
до шиї Миколи:- -

. , . --- ........ —Ану, цілуй мені йоги!
Воно прийшлії на квартиру Жу- І Кашщя цілував... 

ковських. . м J **
—1 Іу, що ж, «хороший хлопець»,

— замикаючи двері, промовив гос
подар. — Досить компліментів. Же" 
іш башлі.

— Які гроші? Ви що, хлопці? — 
злякався Донець. -

— Давай, давай, я ие жартую! —
І Жуковський показав ніж.

— Немає у мене ніяких грошей. 
Відійди!

—Тихо, хлопчику! — Жуковський 
вправно обшукав кишені Доїшя. 
Знайшов карбованця.

— А, так ти ще й брехати умієш! 
Утрьох (разом з Тущепком та 

Сяпченком, котрий також був тоді 
у квартирі Жуковського) накину
лись на Донця. Били кулаками, по
тім ногами. Т\по і методично, без 
характерної-люті. Можливо, тому, 
що того вечора з ними не було зав
жди навішеного Казавчпнського. 
Врешті стомилися, і «Жук» милос
тиво дозволив Дошно 'забиратися 
геть. Більше тою, йому раптом за
кортіло видатись вожаком не лише 
нещадним, але й поблажливим. Він 
дав Донцю свого піджака і відвіз 
автобусом на квартиру до друга.

Кілька місяців у лігві «Жука» 
жив неповнолітній Микола Кашщя. 
Привів його сюди летяг до самостій
ності, бажання жити цілком по-до- 
рослому, блатна романтика, котра 

і оточувала компанію в «Жука». А ті 
робили усе, щоб п'ятнадцятирічний 

, хлопчина швидше став схожим на 
■ них Примушували купувати горіл- 
і ку, за будь-яку дрібницю — били. 

Не витримавши знущання, Капиця 
втік із лігова, і повернувся в квар
тиру матері у Завадівку.

Та злодії не змирилися 
«Ага, — казали. — Цей шкет «зав’я
зав»? Ось ми йому «зав’яжемо»!

Увечері 12 грудня Микола Капиця 
повертався додому. І раптом на ав
тобусній зупинці біля свого будинку 
побачив Жуковського Володимира, 
Казавчпнського, Горностаєва та 
Савчеика.

Хлопець перелякався. Він знав, 
що дарма «вожак» не прийде.

— Ходімо поговоримо, — проси
чав Жуковський.

— Навіщо? Нікуди я ье піду, — 
спробував відмовитись.

— Підеш.., — з притиском тихої 
люті мовив «Жук». І в руці блиснув 
ніж.

Вони повели його у лісосмугу, що 
біля села Савішівки.

— Ну, так шо, вирішив «зав’яза
ти»? — почали допит. 1 тут.-таки 
першим ударом Жуковський звалив 
Капицю з ніг.

Цілу годину били Капишо 
і знущалися. Тоді, змучений до 
непритомності, мовив крізь сльози: .

— Хлопчики, ви мене б’єте, а 
я «свій», я завжди за вас. /\ от До
нець, що живе у мене, написав па 
тебе, Жук, заяву в міліцію.

«Братва» перезпрнулась. Хтось 
стиха присвиснув. Новина була до
сить серйозною, щоб не звернути на 
неї уваги І Капицю помилували.

— Добре, кульгай звідси, — ііа- 
остаппє штовхнувши того, мовив 
«Жук». — Тільки знай: скажеш сло
во — і твоя мама буде довго ридати 
на могилі свого сина.

Кашщя дійсно покульгав, бо, 
знущаючись, Жуковський вдарив 
ножем його в ліву ногу.

Донець не писав заяви до 
Але зграя боялась навіть 

викриття. Наступного 
годині, вони, а також 

МІЛІЦІЇ, 
самої

можливості 
дня. о 18-й 
Жуковський Лі-Ц'ТОЛІЙ і Босий знову 
прийшли до Капиці. Цього разу — 
за Олександром.Донцем.

Зайшовши до Суднику, без зайвих 
розмов приступили до «розсліду
вання'». Кілька разів боляче вдари
ли хлопця, а потім, розкривши но
жі,- повели його, штурхаючи і б'ючи 
колодочками, до тієї ж лісосмуги, 
де вчора «розбиралися» з Капицею.

Якщо Миколу били за ослух, то 
Олександра чекала справжня роз
права. Шість дужих лобуряк легко 
зламали п’ятнадцятирічного 
чину.

Півтори години тривали 
перервні тортури і знущання, 
першим почав «Жук». Сп’янілі 

люті, злочинці і

хлоп-

з ним.

без- 
когрі 
і від 

горілки й люті, злочинні били 
Донця руками н ногами, а коли той 
падав, підхоплювали обм'якле тіло, 
підкидали вгору, і ще живий Сашко 
Донсиь падав з висоти па спішу.

«Жук» і «Лішіій» чудово, з пів
слова розуміли однії одного в такі 
хвилини. Один щосили бив жертву 
в обличчя, другий примушував цілу
вати ноги. Та навіть «вожака» пе
ревищив у жорстокості Казавч;ш- 
ський. Він загнав ножа Донцеві у 
ногу, вдаряв його голевою об мер
злу землю, палив сірники на підбо
рідді. А потім трохи стомлено ска
зав:

— Все. Пора кінчати цього шкета.
Вони

Дошія і потягли до річки, 
зі стали, озирнулися, 
гарстн. ~ 
лій 
схилу...

підхопили закатованого 
На бере- 

Запалили си- 
Потім Жуковський Апато- 

нахллився і Штовхнув труп зі

.М. ВІДЕНКО.

(Закінчення буде).

На відпочинок команди пі
шли, коли на табло були нулі. 
Другий тайм проходив в обо
пільних атаках. Здавалося, все 
обійдеться нічиєю. Йшла 87-ма 
хвилина, в бік «Зірки» було 
призначено кутовий. Вороіар 
Олексій Іонор замешкався з 
виходом на м’яч і досвідчений 
Володимир Чсрннх головою по
силає м’яч у сітку. Рахунок 
1:0 па користь «Шахтаря» не 
змінився до фінальної сирени.

Не зважаючи па поразку.

«Зірка» закінчила перший етап 
одноосібним лідером шостої 
зони, ііа другому місці харків
ський «Металіст» — 20 очок, на 
третьому — минулорічний чем
піон України «Кривбас» — 25 
очок. Він програв у Хмель
ницькому «Хвилі» — 6:2.

Перший матч другого кола 
«Зірка» проведе па виїзді 23 
липня у Житомирі з «Автомо
білістом».

В. ШАБАЛІН.

Газета виходить 
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Полтавський 
електротехнічний 

технікум
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ .-а

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На денне відділення на І курс (на базі восьмирічн 
кої школи) з таких спеціальностей: промислове і ци-: 
вільне будівництво, санітарно-технічне обладнання 
будівель по спеціалізації вентиляція і кондиціювання 
повітря, електромашинобудування. і

На II курс (па базі середньої школи) із спеціаль
ностей: електромашинобудування, електроосвітлк^д^ 
вальні прилади і устаткування, промислове і цивіль^^ 
не будівництво. Г

На вечірнє відділення на II курс (на базі середньої ; 
школи із спеціальностей: електромашинобудування,- 
обробка металів різанням. і і

На заочне відділенпя на НІ курс (на базі серед
ньої школи) іі спеціальностей: електрообладнання 
промислових підприємств і устаткувань, елсктроосА ,. 
нітлювальпі прилади і устаткування, промислове З 
цивільне будівництво. Г

Прийом заяв і вступні екзамени згідно довідника , 
для постучаючих в середні учбові заклади. і

За довідками звертатися па адресу: м. Полтава, 
вул. Комсомольська, 51 а, електротехнічний технікум. 
Телефони: 7-29-53, 7-28-81.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське 
технічне 
училище А’1 З
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Учплшне готує кваліфікованих робітників для про
мислових підприємств, вугільних шахт і розрізів міс
та та області з числа юнаків і дівчат, що мають се
редню освіту, а також молодь, що відслужила в ла
вах Радянської Армії зі строком навчання 1—1,5 ро
ку. З освітою 8—9 класів віком від 15 років зі стро
ком навчання 2 роки. .-І

На базі середньої освіти училище ютуе:

зі строком навчання 1,5 року — електрослюсарів 
шахти, слюсарів-інструмснталіьнвків;

зі строком навчання 1 рік — токарів по металу, 
машиністів електровозів шахтних, машиністів гірви- 
чстрапспортішх машин і механізмів, слюсарів елек
тромонтажників для роботи на ОЕМЗ. водіїв-авго- 
слюсарів, продавців продовольчих товарів, продавців 
промислових товарів, апаратників брикетних фабрик , 
(дівчата), гірничих працівників очисного забою: Д"

зі строком навчання 2 роки — кухарів.

З освітою 8—9 класів (строк навчання 2 роки): 
електромонтерів по монтажу і.ремонту промелектро- 
обладнання; слюсарів по ремонту металокопструкпій 
і промислового обладнання: токарів по металу, слю- 
сарів-авторемонтішкіп; слІЬсарів-інструмептальннків.

Учням гірничих професій з середньою освітою ви
плачується стипендія у розмірі 37 карбованців; уу 
ням із середньою освітою, які навчаються па спеці-’ 
альності металістів, продавців та кухарів, виплачує
ться стипендія в розмірі ЗО карбованців.

Учні з восьмирічною освітою знаходяться на nonJ 
ному державному забезпеченні.

Учні всіх спеціальностей при проходженні вііпобии-1 
чої практики па підприємствах додатково до стипен
дії одержують 33,3 відсотки від заробленої суми.

Відмінники одержують підвищену стипендію па 25 
процентів, «хорошистп» — на 15 процентів (десяти
класники).

В училищі є добре обладнані майстерні, навчалып 
кабінети, лабораторії, бала для занять в гуртках ху
дожньої самодіяльності, технічної творчості, спор
тивних секціях. Училище має базову вечірню школу, 
де учні можуть набути середню освіту. Учні з серед
ньою освітою можуть продовжити навчання на вечір
ньому відділенні індустріального технікуму і філії 
Дніпропетровського гірничого інституту в м. Олек
сандрії.

Відмінникам надається прало вступати у вузи поза' 
конкурсом па печірпі і заочні відділення.

Навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж учня. j

Хто погребує — забезпечуються гуртожитком.

До заяви на ім’я директора з обраною спеціальнїс? 
тю слід додати: атестат, свідоцтво про освіту, свідо
цтво про народження, характеристику зі школи, 4 фо
токартки (3X4 см), довідку про щеплення.

Прийом докуменів в училище проводиться з 1 бе« 
резня 1976 року. у

Адреса училища: Кіровоградська область, м, Олею» 
сандрія, пл. Кірова, 18, Телефон 37-4-03, —*
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