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СЛОВО ПАРТІЇ—
В МАСИ

Петра іьіііій Компот КҐГРС принцип постапоту 
<jHpo підвищення полі усної політичної агіїакії у 
виконанні рішень XXV з’їзду КПРС>.

ї У постанові відзиа'іаєтьгя, що наріійііі організації 
rj своїй дія.цшосіі но комуністичному вихованню тру
дящих. мобілізації їх па викопанії і рішень XXV з’їз- 

_ ,‘іу К.ІІРС широко застосовують поряд з пресою, теле- 
47 Сгчешіям. радіо, сік гемою політичної та економічної 

освіти, лекційною пропаї аидою різні форми усної 
аіітиції.

(..чопе парігї в .м.теп несе великий заііп агітаторів, 
молітінформаторів, доповідачів з чиє іа передовиків 
вгробницт ва. спспіа.тіст.ів народного господарчі ги, ке
рівних кадрів. Воші допомагати, трудящим глибоко

(Закінчення на 2-й crop.).

II а фото: мітинг у ремонтно-механічному цеху заводу «Черпоиа 
зірка». ...

Фото В. МОЩИНСЬКОГО.

НА ЧЕСТЬ
РІ ’І II И ЦІ

У всіх цехах 21 нотою червоно
зорі вці нроиеіп мі піні » на чеєгь 
річниці початку робот» XXV з’їзду 
КПРС. Піднесено і окорп.і» з три
бун робітники ііаіібі.іьіиою ііідори- 
ємегва області. В кожному инсіуій 
звучала гордість з.ч мудру діяль
ність нашої партії, .а її піклуван
ня про високий я.игивіїіі рівень ра
дянських .чіодсіі. І іаіаіьиою була 
думка всіх: тільки ударною, ефек
тивною і инсокиикісіїпю працею па 
всіх ділянках виробництва пошяк- 
час відповідати на ис батькіаеіже 
піклуванні.. Секретар партійній ор
ганізації першої о механоск.кіраль- 
ііого цеху П. С їал*вс>.кой закли
кав на мітингу робітників локліічн 
всіх зусиль, щоб до 15 квіти» завер
шити ра чім з колективом заводу 
виконання державного •.амоніення.

І. ЛИСИЦЯ, 
слюсар-склада п.ник меха- 

- »(»складальної о цеху № І 
заводу «Червона зірка».

АКТИВНІСТЬ У ПРАЦІ І ЖИТТІ
♦ Всесоюзні комсомольські збори ще раз засвідчили— 

юнаки і дівчата області на передових позиціях життя!

Василь МІРКУІІОВ працює слюсарсм-скспе- 
римсіпальинком Иомічнянського локомотиоио- 
іо депо. Цей робітник — кращий раціона
лізатор підприємства. За його пропозицією ви
готовлено пристрій для одночасної притирки 
і-лапаїїів І гнізд у двигунах теплило зів. У ре
зультаті застосування цьою пристрою продук
тивність праці на прнтирці зросла вчсінеро.

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.
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ДВА ЗАПИСИ
У ЩОДЕННИКУ ЗБОРІВ
Запис перший, зробле

ний у будівельному тех
нікумі обласного центру.

148 першокурсників 
звернулися до важливої 
проблеми — успішності. 
Можливо, вона поки що 
не стоїть надто гостро, 
але до майбутніх труд
нощів краще бути за
вчасно готовими. Так ви
рішили учасники зборів.

Творче ставлення до на
ймання—головний вклад 
учніе технікуму у вико
нання рішень XXV з їзду 
КГІРС. А воно неможли
ве без активної громад
ської позиції кожного, 
заявили комсомольці, і 
зобов'язалися жити згід
но з ухваленими спільно 
рішеннями: «Жодного

відстаючого поруч»,
«Кожний активіст — від
мінник, НОЖНИЙ відмін
ник — активіста.

Почесною гостею збо
рів була ветеран праці 
Олена Костянтинівна Чи- 
бісова.

Запис другий, зробле
ний комсомольсько-мо
лодіжною зміною галь- 
ваніків цеху № 14 Кіро
воградського заводу ра- 
діовиробів.

Комсоргові Олегу Ше
реметьеву не довелося 
умовляти, щоб «хтось 
виступив». До зборів го-

тупалися, зважували свої 
можливості, разом мір
кували, чим їх. збори, 
відзначити. «Працювати 
один день на квартал на 
зекономлених матеріа
лах. Гроші перерахувати 
до фонду споруджува
ного в Москві монумен
та на пам’ять про героїв 
міжнародного комуніс
тичного і робітничого 
руху — ось їхнє рішен
ня. Працюватимуть вони 
під девізом, народже
ним у колективі: «Якість 
гарантує комсомольська 
совість».

ОМСЬМОЛЬЄЬКО - М0Л0-
Д1ЖНА бригада різальників 

металу ковальсько-пресового цеху 
заводу «Червона зірка» з честю 
носить високе звання колективу 
імені XXV з’їзду КГІРС.

Не варто підкреслювані, що га
лова всьому — бригадир, керівник 
і організатор трудового процесу, 
заспівач у змаганні. Це — Леонід 
Артемснко. Кожен із різальників

60 ударних тижнів!» побував у 
Москві.

Про свою поїздку Леонід роз
повідає:

— З Кіровограда фотографува
тися и Кремлі пас їздило восьме
ро. Для кожного не велика честь, 
і що нагороду ми сприйняли не 
тільки як особистий успіх, а і як 
визнання наших колективів, адже 
ми в Москві

ТВІЙ ХАРАКТЕР
А НА
КАЛЕНДАРІ
ЛІТО...
бригади ч.т зміну первроб іяг до 
10 тонн металу різних профілів. 
1 хоч основне навантаження при
падає на машини, па техніку, все 
Ж молодим робітникам треба до- 
клздаги чимала зусиль, щоб заго
товки, котрі ВОНИ ВИГОТОВЛЯЮТЬ, 
виходили з-під пресів доброякіс
ними. 1 хлопцям ис вдається — 
всю продукцію вони здают’ь з пер
шого пред'явлення. А щодо вико
нання плану, то на їхньому трудо
вому календарі давно вже ліго..

Впевнено її мінно стоїть на ро
бочому місці молодий КОМУНІСТ 
Л. Артеменко. Нещодавно він у 
складі молодих переможців соціа
лістичного змагання лід девізом 
<60 річчю Великого Жовтня —

представляли свої 
комсомолис ь к о- 
молодіжні. Най
перше. звичайно,— 
знайомство зі сто
лицею нашої Віт
чизни. Екскурсія 
тривала понад чо
тири юдиил. та хі
ба все побачиш? 
Потім ми побува
ли на підприєм
ствах. у місцях ре
волюційної. бойо
вої і тр\’дової сла
ви радянських лю
дей.

дня гостей запросп- 
Кремля.

І іаегуппого 
ли до Гербової палати 
Поруч кіровоградпів перед фого- 
.об’єктшцум стали член ради ве
терані» Великої Вітчизняної війни 
генерал Д Д Лелюшснко; секре
тар ЦК ВЛКСМ В. В. Григор ’ев,

Це не перша поїздка Леоніда 
до Мо.’КВН.

Позаторік він переміг у соїііа- 
лїстичному змаганні молодих кі- 
рбвоградців на честь ЗОріччя Ве
ликої Перемоги, його сфотографу
вали біля святіші нашого паро
ду — Прапора Перемоги. Вражен
ня аід пеоебх'вамня в Москві для 
нього незабутні.

В. КОСТЕНКО.

Таке занитанпя посіявшій перед собою комсомоль
ці І лодоської лікарні па Всесоюзних комсомольських 
зборах.

Заступник секретаря комсомольської он’яні >аиіі' 
Валентина Ткаченко так і почала:

— З чим ми йдемо до ювілейної лати5 Які завдання 
перед молодими медиками випливають з Постанови 
ЦК К.ПГС «Про 60-у річницю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції»3 Як дбаємо про авторитет 
сргшіізапіР Чи асе зробили, щоб завоювати йоге?

Все пізнається у порівнянні, Тчж певно, недарма Ларн- 
са Душейко згадала перші кроки Радянської влади, перші 
крони в організації медичною обслуговуваним.

У І922 році сільрада виділила під лікарню колишній по- 
иій працювали — лікар,ПІВСЬХНЙ будинок > ВСЬОГО то п 

фельдшер акушерка.
«А гьоіолгИ у сільській лікарні, _______  ___ г-. пас працює двад-

оіпь шість спеціалістів з вищою та середньою освітом». і 
У 

кому, 
запн- 
ділом

більша .іо.товнип з них молодь. — наголоси»» дівчина 
своєму виступі. — Тож напередодні ювілейної латі*, 
як не нам. треба ще раз про.іналізуязти свою роботу. 
т<ии самото себе, чи все іробив. то міг. чи ствердив 
свою життєву позицію*»

...Позиція Олесі Галай:
— А що як нам частіше практикувати виїзди— А що як нам частіше практикувати виїзди ліка

рів. фельдшерів до тракторних бригад, виробничих 
майстерень3..

— Мабуть, еарзо поміркувати як зробити коротшим шлях: 
уворіїй — медсестра — тігар — говорив голопниГ» лікар 
Віктор Сирітка. — А ще — всім підтримати почті Люди 
Чіг-ревко. котра опололі.і.т суміжною спеціяи.ііістю — техні- 
і сю знімання кардіограми і в неї вже є поспідопнннн — 
Люда Довгомма. Галя Бондаренко. Зрештою не і е штри
хи то характеризують жчгтєву позицію дівчат ..

Мені здається: нам треба ніс з більшою увагою ставитись 
чо ветеранів революції, і ромадянськпї та Иітчі-зчпної воєн. 
По-перше «к медики ми можемо взяти над кожним з них 
Індивідуальне шефство ..

Розмова тривала Комоомоті ні дискутували ради- 
лрсь. визначали гопнтопиі дії Згадали й те. що в се
лі ще чимале піруїочнх. антирелігійна пропаганда ве
деться слабо. Тут же Віктор Скпипкя за Олеся Га
дай виріпіили підключитися до цієї роботи.

Збори виїилвсі- v розмову про апторнтет комсо
мольської організації... Він приходить з цікавими 
справами молоді А таких гладоськпм комсомольцям 
не бракує.

О. »ШИНКО.
ЧЛеН КОРПУНКТУ Д/МОЛОДОГО KOMVR^nn» 

Нпвоукраїпсьчий паном



їй стар ^Молодий комунлр^ _  ——_____люнп-иґо pozzy

ЗРАЗКОВО ПІДГОТУВАТИСЯ
ДО ВЕСНЯНИХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ

ПК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову «Про додаткові заходи 
но підготовці і проведенню весняних польових робіт у 1977 році'/.

.Міністерствам і відомствам доручено забезпечити в першому півріччі 1977 р. 
дострокове .відвантаження сільському господарству грунтообробних, посівних та ін
ших сільськогосподарських машин, запасних частіш до них та інших матеріально- 
технічних засобів.

Для колгоспів і радгоспів додатково виділяються прокат чорних метанів труби, 
запасні частини до тракторів, автомобілів та сільської осподарських машин, матеріа
ли для ремонту техніки.

, Намічено також заходи щодо псснленпя завозу горючо-мастильних матеріалів 
у колгоспи і радгоспи, прискорення доставки залізницями вантажів, які надходить 
на адресу сільськогосподарських підприємств і організацій.

(ІАРС).

Хроніка 
комсомольського 

■вжяаж життя

Зліт молодих 
ударників

На районний зліт молодих передовиків 
виробництва — ініціаторів змагання па 
честь 60-річчя Великого Жовмія зібрали
ся кращі трудівники підприємств ЛеНіїї- 
ського району міста Кіровограда.

. Відкриваючи зліт, перший секретар 
райкому комсомолу Валерій Мальцев 
гідзначив, що юнаки і дівчата ударно 
потрудилися в стартовому році десятої 
п’ятирічки. Переможцями в соціалістич
ному змаганні вийшли колективи заводу 
«Червона зірка», панчішної фабрики, за
воду дозуючих автоматів та їй лі. Краща

серед комсомольсько-молодіжних — 
бригада різальників металу ковальсько- 
пресозого цеху «Червоної зірки», де 
бригадиром .4 еон ід Артем енно.

Успішно несе молодь району трудову 
пакту на честь славного ювілею Радан- 
ської влади. Підвищені соціалістичні зо- 
бов’язіїшя на 1977 рік узяли 75 комсо
мольсько-молодіжних бригад.

Про свої здобутки в праці розповіли 
Леонід Артеменко, продатицш'я магази
ну «Українська ковбаса* . Іюдмлла Вико
ва, робітниця взуттєвої фабрики Нша 
Крейтер та інші.

Теплі слова на адресу учасників зльо
ту сказали Герой Соціа.тісг;і,,ш)і Праці, 
делегат XXV з’їзду КПРС О. О. Коїнур- 
ко, другий секретар Ленінсько: о райко
му Компартії України Т. і. Валькова, 
перший секретар обкому комсомолу 
Олексій Скічко.

Переможців соціалістичного змагання 
ранком комсомолу нагородив перехідни
ми червоними вимпелами, цінними пода
рунками.

Людина Країни Рад

НАЙБІЛЬША гордість;
КАРПА

О САМОГО ранку білч колі осиного клу- 
бу почали збиратися люди. Першими 

прибігли босоногі дітлахи. Трохи пізніше, 
зодягнені у святкові сорочки, в намащених 
до блиску черевиках, у солом’яних капелю
хах, прийшли статечні діди. Майдан заго
монів.

— Ля пам’ятаю його ось таким. — Дід 
Карно опустив долоню до- коліна. — Малий 
був, та бідовий. Корів сільських нас. Було, 
поженеться за моєю Лискою — тільки п'яти 
блищать.

— Так, — перебив говіркого співрозмов
ника немолодші уже, дебелий чоловік у В1Г- 
цвілому кітелі. — Па гармоні Ваші добре 
грав. Відпрацює зміну на меблевій, прийде 
додому і....

— По всьому видно було, шо великою 
людиною стане Іванко, — резюмував дід 
Карно. — В школі вечірній учився, мріяв 
танкістом стати. І став-таки. І а ще яким 
танкістом — Героєм Радянського Союзу. 
З Лслеківки! Хіба не звучить?

Нараз майдан стих. Люди повернули го
лови в бік вулиці, звідки йшов у супроводі 
голови виконкому сільради і секретаря 
і'арторганізації тол, чий приїзд викликав 
небувалий інтерес односельчан.

— Сьогодні ми з вами, товариші, вітаємо 
нашого славного земляка, сміливого танкіс
та, Героя Радянського Союзу Івана Івано
вича Коваля. Давайте ж попросимо Ваше, 
тобто Ізаиа Івановича, розповісти про свій 
подвиг.

Коваль ступив крок уперед, окинув погля
дом земляків. З чого почати? Про що ска
зати їм, своїм односельцям, для яких він 
сьогодні — легендарна особа?

— 1 Іе думав тоді про подвиг, — тихо по
чав. — Просто чесно виконав свій військо
вий обов'язок.

...На початку січня танковий взвод Івана 
Коваля дістав термінове завдання — вияви
ти наявність військ білофіпнів у районі Ла
дозького озера. Як тільки засіріло небо над 
ворожими позиціями, зореносні машини ви
рушили вздовж лісу. Навколо — скільки 
сягало око — розкинулась біта ковдра слі
пучого снігу. Поруч стіною стояв ліс. Навіть 
дерева у п’ятдесятиградусний мороз при
нишкли, наїиувіші долу обважнілі віти.

— У Землю позаривалися, к іяті, — обертається 
до командира механік-водій Ларченко. — Чи, мо
же, їх тут уже немає?

Немов спростовуючи догадку сержанта, з лісу 
по танках ударили кулемети, гармати.

— Жени на четвертій швидкості! — наказав Ко
валь водієві. — Треба якомога більше проїхати,

нехай відкривають себе. Фіксувати всі вогневі 
точки.

— Командире! — кричить Ларченко. — Попере
ду мінне поле. Повертай назад!

Описавши півколо, танк помчав у зворотному 
ілпрямі. І раптом під гусеницями — сильний ви

бух. Це додало сміливості ворожим автоматни
кам, і вони посунули на нерухому машину.

— Снмоян, — наказує радистові Ко
валі., — передай нашим, що ми в оточенні. 
Приготуватися до бою...

Дві години йшов нерівний поєдинок. Одинад
цять атак підбили ісрої. Та ось сталося найстраш
ніше — скінчилися патрони і снаряди. Ворсі и ки
нулись на штурм.

— Приготувати гранати! — скомандував Коваль 
і вже за якусь хвилю почув з усіх боків: *Рус, 
здавайся!». Справді, білофішні тор «єствували, 
очікуючи, коли відкриється люк і з Ниого вийдуть 
з піднятими руками радянські танкісти. Та рап
том їх скоробило:

— Повстаньте гнані і голодні 
Робітника усіх країн!

Наче заніміли вороги, вражені мужністю 
приречених. А люк справді швидко відкрив
ся, і на голови фіпнів полетіла в’язка гра
нат. Бій тривав, поки не прийшли на вируч
ку своїм радянські піхотинці.

2 лютого 19-10 року нашому землякові 
вручили найвищу урядову нагороду — 
орден Леніна і золоту зірку Героя Радян
ського Союзу. А ще через три місяці Іван 
Іванович Ковалі, відвідав рідне село Леле- 
ківку, де народився і виріс, зустрівся з од
носельцями. Символічно, що про перебуван
ня Героя па Батьківщині, яскраво описав у 
районній газеті її кореспондент Петро Лах- 
ман — майбутній керівник підпільної ком
сомольської організації, котра діяла в тим
часово окупованому гітлерівськими загарб- 
никамії Кіровограді.

М. ФЕДУНЕЦЬ.

РІК 1940-Й

МЛЛОВІІСКІВСЬКИЙ цукровий за
вод ЗА ДОБУ ПЕРЕРОБЛЯЄ ДО <0 ТИ
СЯЧ ЦЕНТНЕРІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ. 
У ТОМУ, ЩО КОЛЕКТИВ УСПІШНО 
СПРАВЛЯЄТЬСЯ З ДОВЕДЕНИМИ ЗАВ
ДАННЯМИ. ЗНАЧНА ЗАСЛУГА ПРАЦІВ
НИКІВ ЦЕХУ КОНТРОЛЬНО-ВПМІРЮ- 
ВАЛЫ1ИХ ПРИЛАДІВ 1 ЛАБОРАТОРІЇ.
А ПРАЦІВНИК ЦЕХУ КОНТРОЛЬНО- 

ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ МОЛО
ДІШ КОМУНІСТ ВАЛЕРІЙ КІЧЧСОВ- 
ський.

Фото М. ЧАЙКОВСЬКОГО.

НОВИНКИ РОКУ

ПРОПОНУЄ «ПОДОЛЯНКА»
Серійний випуск модних жіночих і моло

діжних спортивних сумок почався на Тер
нопільській галантерейній фабриці «Подо
лянка». Цс перші з тридцяти нових видів 
виробів, вяіуск яких підприємець освоїть 
у цьому році.

Продукція тернопільчан — ділові і шкіль
ні портфелі, сумки різного призначення 
не залежуються на прилавках магазинів 
їх охоче купують в усіх братніх республі
ках. Щороку «Подолянка» випускає сотні 
тисяч виробів Наступного року намічено 
збудувати новим цех. Випуск товарів на
родного споживання, па підприємстві зрос
те ще .на 25 процентів.

СЛОВО ПАРТІЇ—
В МАСИ

(Закінчення. Поч. на 1-й сюр.).

засвоїти положення і висновки доповіді Генерального 
секретаря ЦК КІІРС товариша Л. І. Брежнєва на 
XXV з’їзді КПРС, ного промови на жовтневому 
(1976 р.) Пленумі ЦК, повніше усвідомити завдання 
трудових колективів у десятій п’ятирічці, особистий 
вклад кожної людини в їх розв’язання.

Партійні організації, спираючись на вироблені пар
тією традиції уечоі політичної агітації, знаходять її 
нові, більш ефективні форми і методи. Разом з гим 
ЦІ\ КПРС відмітив, що партійні комітети ще не пов
ністю використовують можливості усної агітації для 
роз’яснення внутрішньої і ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІ ПІКИ пар
тії, завдань трудових колективів, які випливають з 
рішень XXV з'їзду КПРС, для дальшого розвитку 
творчої ініціативи й енергії мас. розгортання соціа
лістичного змагання. .

Центральний Комітет КПРС зобов’язав ЦК Ком
партій союзних республік, крайкоми, обкоми, міськ
коми і райкоми партії, первинні партійні організації 
ьжнтн заходів для підвищення ролі усної аі нації в 
ідейцо-політичному, трудовому і моральному вихо
ванні радянських людей, мобілізації їх на успішне 
здійснення рішені XXV з’їзду КГІРС, завалив, вису
нутих товаришем Л. 1. Брежнєвим у Звітній доповіді 
Ш\ КПРС на з’їзді і в промові на жовтневому 
(1976 р.) Пленумі ЦК КПРС, па гідну зустріч 60-ріі- 
чя Великої Жовтнево: соціалістичної революції.

У постанові підкреслюється, що усна агітація була 
і лишається важливою сферою партійної діяльності, 
однією з активних форм постійного зв’язку партії з 
масами, їх згуртування навколо партії, її ленінського 
Центрального Комітету, дійовим інструментом полі- 
течісго керівництва.

ЦК Компартій союзних республік, крайкомам, об
комам, міськкомам, райкомам партії запропоновано 
вдосконалиш основні ланки усної політичної агітації. 
Партійним комітетам рекомендовано в організації і 
змісті усної агітації враховувати специфіку трудової 
діяльності людей у різних галузях народного госпо
дарства, районах країн і. Звертається особлива увага 
на постановку агітмасової роботи у віддалених, 
р.е охоплених телебаченням місцевостях, у новоство
рюваних колективах, у галузях з переважанням жі
ночої праці, у сфері обслуговування, на польових ета
пах і тваринницьких фермах, у колективах, малочп- 
сельїчіх за складом, на проведення індивідуальної 
І обсій з людьми, насамперед з молоддю.

У постанові намічено конкретні заходи, спрямова
ні на дальше поліпшення агітаційно-масової роботи, 
практики партійного керівництва усною агітацією.

ТІЛЬКИ
ПОДІЯ

о ЕРГДВОЄИНОГО, 1940 
■■ року; повсюдно розгорну
лося соціалістичне змагання 
за здійснення планів третьої 
п'ятирічки. Радянський народ 
прагнув наздогнати і випере
ди, и найбільш розвинуті капі
талістичні країни по вироб
ництву продукції на душу 
населення.

І оротьбу за право колектп 
ву носити ім'я третьої п яти- 
річкн вела комсомольська ор
ганізація заводу «Червона 
зірка». 153 комсомо.тьці-оага- 
тиверстаттінки, 31'5 комсомоль
ців- стахановців, 350 ударни
ків, 23 комсомольсько-моло
діжні бригади систематично 
неревнконували щоденні ви- 
рооинчі завдання. Так, комсо
молка' Дятловсьха, обслуго
вуючи чотири токарних верста
ти, виконувала змінні норми 
на ЗОН процентів.

Кипіло життя на підприєм
стві. Юнаки і дівчата з п'ято
го, одинадцятого, д.танадцято- 
г<> цехів ор.і ііі найактивнішу 
участь у збиранні кольорово- 
іе металу, проводили реііди- 
неревірки, комсомолі ські шо
ри з цього питання.

За прикладом червонозорів- 
ців комсомольці заводу «Біль
шовик» після роботи зібрали 
ЗО тонн чорних і 32 кілограми 
кольорових металів.

У ІЧЮ-му році комсомоль
ська організація області зрос
ла на 32 В73 чоловіка, оуло 
створено 157 первинних орга
нізацій Спілки.

Добре працювали й молоді 1 
хліоороби. Тільки на жннва 
вийшло понад 23 тисячі юна- 1 
ків і дівчат. Комбайнер ко.ч- І 
госгіу імені 8-річчя Жовтня 
Компанії всякого району ком
сомолець Кушкііі зі своїм по
мічником Ьнчкалюком щодня 
збирали зернові з площі 18 
гектарів.

Усі спілчани колгоспу імені 
Орджонікіціе Олександрій
ського району склали норми 
на значок ГіІО першого сту
пеня.

29 квітня жіноча тракторна 
бригада Д.митрівської ІУїіС 
Знам ямського району зібрала 
51, заборонувала 224, засіяла 
ярими Зі» гектарів. Найпнщнй 
виробіток мали комсомольські 
екіпажі Наді Лисенко і Діди 
Іванової.

З і>4 75. комсомольців облас
ті -З 274 чоловік вивчали істо
рію ВКП(б), 4541 — політгра- 
могу, 12 350 — загальну істо
рію та історію народів СРСР. 

Колгоспні клуби і червоні 
кутки були центрами культур
но-масової роботи сере'І, моло. 
Ді. В Новоукраїнсько”.;- ра
йонному Будинку культури, де 
завідуючим був член райкому 
комсомолу Вишня, успішно 
нрацюпа.іи драматичний, му
зичний, танцювальний і фіз
культурний гуртки, тут упер
ше обладнали ленінську кім
нату.

Комсомольці Мнхайліаки 
Олександрійського райок-, 
віяли ш.-фство над своїм се- 
лом Доглядали вулиці, від- 
ремонтували клуб, бібліотеку, 
що налічувала 3000 книг ма
ла в00 постійних читачів.

Комсомольські активісти Вн- 
тязівського району оволодіва
ли військовими спеціальностя
ми в гуртках кулеметників, 
вершників.

136 піонерів і школярів об
ласті були учасниками Всесо
юзної сільськогосподарської 
виставки.

Комсомольська група 9 «Б» 
класу школи Л 5 міста Кіро
вограда викликала на змаїан- 
ня комсомольців 10 класу і 
добилася ІОО-ііроцентпої ус- 
■ЧШЦОСТІ.
_ Учні Великовнсківського ра
йону посадили 25 830 дерев.



26 лютого 1977 року „Молодяй комунлр

ГОРИЗОНТИ 
молодих
КОНФЕРЕНЦІЯ 
ЗАКІНЧИЛАСЬ. 
ПРОБЛЕМИ 
лишаються

Науковці, студенти, пра
цівники конструкторських 
бюро, комсомольські ак
тивісти давно вже відчу
вали потребу зібратися 
разом. Адже чітко з’ясу
вати можливості ради мо
лодих спеціалістів на ок
ремому підприємстві, у 
вузі, а тим більш говорити 
про їхній розвиток як зла
годженої, скоординованої 
системи можна лише тоді, 
коли добре знаєш, чим 
живуть інші. Ця думка 
стала домінуючою у від
вертій розмові, що відбу
лася в Будинку культури 
імені Калініна на першій 
міській науково-практич
ній конференції молодих 
спеціалістів.

«Не може бути спеціаліста, 
котрий сформувався раз і на
завжди, — цитуємо виступ 
Віктора ІІоладька, секретаря 
комітету комсомолу педагогіч
ного інституту. — Щоб навчи
ти дітей творчо мислити, при
щепити їм навики самостійної 
роботи над книгою, майбутній 
учитель повинен перш за все 
оволодіти цим сам. Участі, 
студентів у науково-дослідній 
роооті виховує потребу твор
чого пошуку, вчить методики 
наукових досліджень, допома
гає оволодіти діалектичною 
логікою, всіма засобами і ме
тодами наукового пізнання, 
без чого неможливий науко
вий світогляд».

На заводі «Червона зір
ка» цілком згодні, ідо не
обхідна творча співдруж
ність із молодими спеціа
лістами інших підприємств, 
вузів. На жаль, це поки що 
лише на слозах. Таке важ
ливе починання, як орга- 

I нізація навчально-науково- 
виробничого об єднання 
Кіровоградський інститут 
сільськогосподарськ ого 
машинобудування — за
вод «Червона зірка» (де 

І речі, одне з перших по- 
I дібного типу в республіці), 
І вимагає ініціативнішого 
І підходу з боку комітету 
І комсомолу заводу. Секре- 
I тар комітету комсомолу 
1 інституту Микола Власенко 
І звертається до міськкому 
І комсомолу з проханням 
І скоординувати роботу.

Великі перспективи .у 
І зв’язку з реконструкцією 
І і технічним переозброєн- 
I ням заводу друкарських 
І машинок відкриваються 
І перед його спеціалістами. 
І Вже сьогодні, коли під- 
I приємство тільки починає 
О набирати виробничої по- 
I тужності, тут працює 
І близько 80 молодих інже- 
I нерно-технічних праців- 
I ників. Цілком приррдно, 
І що в процесі монтажу, 
І освоєння і запуску найно- 
I вішого устаткування, пе- 
I реважно імпортного, ви- 
I никають певні труднощі. 
І «Вже почалося, — пові- 
I домляє голова ради моло- 
I дих спеціалістів зазоду 
І Віктор Кисельоз, — ви- 
I робництво деталей для 
І друкарської машинки 
І «Ятрань».
І 3 трибуни конференції 
І він пропонує: проводити 
І конкурси і змагання між 
І рздами молодих спеціа- 
I лістів, розробити чітке 
І положення, згідно з яким 
І координувалася б і спря- 
I мовувалась їхня діяльність, 
І поширювати і впроваджу- 
I вати досвід найбільш прат 
І Нездатних і прогресивних 
І колективів.

Загалом у кожному ви- 
I ступі серйозну увагу було 
І звернуто саме на органі- 
I заторську функцію міськсї 
І ради молодих спеціалістів. 
І Конференція одностайно 
І підтримала пропозицію 
І проводити творчі зустрічі 
І регулярно.

Дискусійний клуб „МІІ“

„ЩО ДОЗВОЛЕНО МОЛОДОСТІ?“

Листи Л. Башмакозої та Антоніни Ш. продовжують тему, 
почату М. Вітриченко та М. Талмазаном у «Молодому кому
нарі» 19 лютого цього року.

Вона 
сучасна,

Якби не стався один випадок, я б 
не написала цього листа... Але про 
все спочатку.

Моєму братові двадцять років. 
Він, як і всі в його віці, зустрічається 
з дівчатами.

Якось із ним приїхала до нас одна 
з його знайомих — Світлана. На ка
нікули.

Не встигла вона познайомитись, як уже стала «господаркою> 
в домі. Щодня вставала о І2-н годині, нічого не робила. Сиділа, 
красувалась у моїй одежі. Посперечалася з братом. Леонід-ска
зав, щоб вона забиралась геть, навіть ударі.в її. І що ж? Це па 
Світлану вплинуло як па глухого оклик. Сказала, що нікуди 
не поїде. Погостювала у паз іще днів десять, зіпсувала всім на
стрій. Ледве вирядили.

Я не можу зрозуміти психології Світлани. Де ж її дівоча чесгь, 
совість, самолюбство, зрештою! Чи, може, вона справді сучасна 
дівчина, а мої погляди відсталі? Якби мені юнак сказав грубе 
слово, я ніколи не пробачила б. залишила б його тієї ж миті, па
сіть не заговорила більше до нього. Невже, міркуючи так, я 
«старомодна»? А Світлана?

Л. БАШМкКОВА,
с. Водяне
Компаніїзської о району.

Ці 
зрадливі 
очі

Це було рік тому. Запам’яталось 
гомінке весілля. З обрядовими пісня
ми, бадьорою музикою, з отим тради
ційним «гірко»... Дружки із заздрістю 
поглядали на свою Галю, одягнену в 
білосніжний весільний нарад. Ьіля 
неї сидів хмільний від щастя моло-

дни... Здавалося, щастю не б\де кінця. Двое молодих, гарних лю
дей мріяли пронести через усе життя свою любов, побудувати 
мишу сім’ю, а зіедом теплом своїх сердець зігрівати ті маленькі 
паростки, які повніші прорости на грунті їхньої любові.

Га анйшчо все зовсім не так. Оті гарні очі молодого виявились 
далеко не такими теплими, добрими, лагідними, як були па весіл
лі. гіе було у .Миколи Шліпова ніякої любові^навіть тих люд
ських почуттів, які властиві всім.

Двоє, г.а чию долю випадало зробити так багато хориного, 
прожили разом лише три місяці, а потім Галя залишилась одна. 
Вагітною.

...І ось появилася маленька Тетяика. Знову Галя почуває себе 
найщасливішою. Немає меж радості. Тепер є мета, є заради кого 
жити. Адже їй треба навчити цю маленьку людину любити сонце, 
землю, поважати правду...

І обов’язки батька перед дитиною теж потрібно брати па себе.. 
Ось уже понад місяць як дитя захворіло на запалення легень, пе
ребуває в Кіровоградській районній лікарні. Скільки безсонних 
ночей провели працівники лікарні біля ліжка дівчинки! Зовсім 
сторонні люди прийшли на поміч. Було потрібне неодноразові: 
переливання кросі. А скільки материнських сліз пролито!

А в цей час у селі Камбурліївці Оиуфріївського району спокійно 
проживає Микола Шліпов — ліодн.іа, яку Тетяика повинна б на
зивати батьком. Чи не йому схиляти голову над Іетміїчиппм ліж
ком? Чи не він повинен поділити Галинине горе в ці тяжкі хвили
ни, весь час суті: поруч? Невже серце людське може бути таким 
байдужим, черствим?

Віриться — Тетяика одужає. Адже поруч такі добрі, всесильні 
руки лікарів поруч такі чудові люди. Тільки дивує одне: як може 
Микола в цей час спокійно ходити до сільського клубу, провоз жа
ти після перегляду фільму дівчат, говорити їм хороші; теплі сло
ва''1 Невже в житті так і повинно бути? Невже Шліпова іііконі 
не опече совість? Чи може, інші перевелися справжні мужчини, 
котрим притаманні звичайні, людські почуття?

АНТОН І НА Ні.
с. Федорівна
Кіровоградського району.

Як повідомили редакцію з Федорівської сільради, М. Шліноз мотивував 
розлучення тим, що у дружчпн хворе серце.

На сторінках «Полум’я» толбухінської окружної 
газети «Добруджанська трибуна» Народної Рес
публіки Болгарії публікується багато матеріалів, 
присвячених молоді. руку на дружбу

Комсомольсько-молодіжна бршзда Тол- 
бухінського автокомбінату, очолювана Єпчо 
Віїлчсвим, — у числі гринадця ги таких же 
молодіжних колективів, які з самого почат
ку другого року сьомої п'ятирічки сумлінно 
працюють під девізом — висока якість ро
боти на кожному робочому місці.

Нині понад 200 молодих транспортників 
перевиконують змінні завдання, ділом від
повідаючи на заклик Цей грального Коміте
ту Болгарської Компартії — достроково за
вершити нову п’ятирічку. Працювати висо
копродуктивно, доброякісно з повиою від
дачею Єнчо Внлчеву і його товаришам до
помагає застосування передового досвіду 
бригади Євгена Седюніна з Московського. 
автокомбінату,

3 стор

З ІМЕНАМИ ОЛЕГА 
ТА УЛАНИ

Молода людина, переконана у 
своїй правоті, визначає кредо жит
тя. Міркує над тим, що вже встиг
ла зробити для свого народу і що 
має зробити. Вибравши посильну 
ношу, йде до мети. І є у неї під
мога — від товариша, друга. І є 
ім’я людини, що світить їй у до
розі, мов зоря з височини слави 
наших батьків.

У моїх подруг теж є такі зорі— 
від пам'яті про звитяжців, на яких 
вони хочуть бути схожими.

Зазітавши в наш магазин «Окса
на», ви побачите стенд. На ньому 
портрети двох молодогвардійців— 
Олега Кошового та Уляни Громо
вої. Вони — почесні члени нашого 
комсомольсько-молодіжного ко
лективу. У списку бригади поруч 
наших імен — їхні імена. Ми пра
цюємо за себе і за них. За день 
обслуговуємо сотні відвідувачів 
«Оксани». І хочеться, щоб кожен 
із них залишив про магазин тільки 
добру згадку і знову повернув
ся — по доброзичливість і привіт
ність

Про наші цифрові показники у 
праці. Торік план товарообороту 
ми виконали до 9 грудня, в січні 
перевиконання становило 15500 
карбованців. Це тоді, коли у двох 
відділах немає по одному продав
цю 'за них — Олег та Уляна), копи 
в мегазині тільки одна прибираль
ниці- (за другу працюємо ми). Та 
у Піди Котової, Людмили Сторо-

женко, Лариси Бутенко, нашого 
бригадира В. В. Таценюк, інших 
мо'х подруг від праці тільки ра
дість.

У день зарплати в усіх перше 
запитання:

— А скільки у них?
Це — про Олега та Уляну.
А у них за три роки — понад 

9 тисяч. Торік — 2260. Всі ці гроші 
ми перерахували до Фонду миру.

І коли ми їхали в Краснодон, 
нам було про що сказати ветера
нам, які розповідали про молодо
гвардійців. Ми з почуттям гор
дості стояли перед обелісками, 
знаючи, що своєю працею, пам’ят
тю серця зближуємося з ними---
людьми, на яких хочуть бути схо
жими.

Тепер ми збираємо матеріали 
для кімнати-музею молодогвар
дійців. Тут буде одна з найдорож
чих реліквій — Почесна грамота 
Радянського комітету захисту ми
ру, якою відзначено наш колек
тив.

К. ШЛІХТА, 
старший продавець магази
ну «Оксана».

м. Кіровоград.

Н а ф о г о: члени комсомольсько- 
молодіжного колективу магазину «Ок
сана» Л. СТОРОЖЕНКО. В ТАЦЕ- 

НІОК, Л. КОТОВА, к. ШЛІХТА.

Фото М. ТЕРНАЗСЬКОГО.

січні цього року молодіжний колектив 
БІ’ЛЧСІІЦІВ кожні три дні випускав з ремонту 
но одному автомобільному мотору гіонад 
плач.

ЛИСТИ
З УСТЬ-ІЛІМСЬКА

П ііч-о-пліч з радянськими робітниками 
на Усть-1лМіському лісопромисловому ком
бінаті працює болгарський молодіжний за
гін імені Георгія Димитрова. Недавно пер- 
іипії секретар Толбухіиського окружкому 
ДКСМ Іван Станев передав для «Полум'я» 
копії двох листів,' одержаних від штабу 
названого загону. Оригінали листів на
дійшли до міст Балчпка і Терпела, де меш
кають сім’ї комсомольців Стояна Господі- 
іюва і Стояна Георгієва.

«Посланні Ді|митровського комсомолу 
Господіиов і Георгієв. — пише керіїшпитво 
болгарського загону, — тут, на сибірській 
землі, зміцнюють і розширяють непорушну 
братерську боліаро радянську дружбу, пе
ретворюючи свої трудові дні в дні самовід
даної прані. Штаб палко дякує батькам за 
натхненну творчість їхніх сипів, за гідне 
виконання ними почесного доручення Цент
рального Комітету ДКСМ».

СРСР, МОСКВА, 
ЛУЇСУ КОРВАЛАНУ
Телеграму на гаку адресу надіслали ком

сомольці толбухіиського машинобудівного 
заводу «Метал». У ній ідеться про величез- 
і.у радість, яка сповнює серця всіх людей 
доброї волі: І енералшіого секретаря ЦК 
І'омпаргії Чілі вирвано з фашисіської ка
тівні.

, Молоді виробничники заводу бажають 
бадьорості, здоров'я, нових сил Луїсу Кор- 
ьалаиу і всім чілійськнм патріотам, борцям 
за визволення впчизии від фашизму, за та
ке життя, як у Болгарії — на батьківщині 
Георгія Димитрова.

«Опубліковано в «Молодому комунарі» — 
цс назва замітки в «Полум’ї» про те, що 
кіровоградська обласна молодіжна газета 
докладно розповіла про творчий доробок 
Толбухінської окружної комсомольської ор
ганізації. В замітці викладено зміст опуб
лікованих матеріалів, зокрема з окружної 
станції «пробіологів, з училищ імені Христо 
Ботева, імені Димитра Ганена, імені Христо 
Стіренського.; . . .

Матеріал підготував'
Н. ДОБРІЙ. І
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ДЕХТО вважає збирання марок дитя- 
чою справою, і хо’Ю життя довело 

лвбнісіь такої думка (ісихе Всесоюзне 
товариство філателістів, видається спе
ціальний журнал, а марки збирали і оби
рають відомі я цілком дорослі Ліоні: 
вчені, письменники, актори). ми пітоні 
погодитись; колекціонування маро; і :я 
дітей корі: не ванбільчзе, бо поштова мі
ніатюра. цей миленький плакат, агітує, 
І с.лпозі іа: і водночас веде у еїт непіі- 
и ;і: і ного..,

А втім, про роль філателії \ процесі 
навчання і виховання підростаючого по
коління вже давно перестали сперечати
ся. С лото часу секретаріат ІіК . ІК< М 
України, колегія Міністерства певнії 
УРСР, Держкомігт Ради Міністрів

ДИТЯЧА СПРАВА-
МАРКИ?

41 Про успіхи і проблеми 
іііцла розмова на четвертім 
звітно-виборній конференції 
обласної оріанізації ВТФ. Нам 
же хотілося б спинитися лише 
на одній з них.

>РСЙ у справах профтехосві::і і прав
ління Україно: кого республіканського 
відділення ВТФ ухвалили спільну поста
нову про всебічне сприяння і розвиток 
фі.іате іії в школах будниках піонерів, 
і рофг-’хучп іпіцах. Як же викопують то 
ні-сізнову колекціонери області?

У Будинку культури Побузького ніке
левого заводу працює гурток юних філа
телістів піл ксрівіппігв(>'Л учительки 
ІО. С. Турпан. У гуртку вісімдесят школя
рів (кпім того, колекціонують марки 
п’ятнадцять дорослих побужап) Юні фі
лателісти завжди беруть активну участь 
и обласних виставках, конкурсах піонер- 
еі.кпх газет, улаштовують експозиції, 
своїх робіт у рідкому СЄЛІНЦі.

Велике роботу серед дітей ведуть учи
телька І І. В. Нестройна в 1 іовомиргоро- 
ді, офіпер В. С. Блюменкранц у Кірово
граді, інженер Л. А. Лебедев у Свігло- 
иодсьчу. На трьох останніх внсіавкач 
юні колекціонери області показали чи
мало цікавих робіт.

І все ж, незважаючи на окремі успіхи, 
в цілому по області дитяча філателія 
розвивається ще незадовільно. В жод
ній школі Бобрішеш.кого, Пеірівсьпого, 
1ІОВГЗООДКІВСЬКОІ о, Добр&велнчківськ )ГО 
та інших районів немас клубів Юшіх фі
лателістів. Хоча бажаючих збирати мар
ки немало. Звичайно, в більшості випад
ків це пояснюється тим, що на місцях не 
знайшлося справжніх колекціонерів, які

пробудили б у дітей інтерес до цікавої 
івравп. Котись у Коміїашівці добре діяв 
і луб ючич філателістів при районному 
Буднику піонерів, було створено гуріки 
и 12 школах. А виїхала із селища керів
ник к іубу Л. М. Михеева — і потухла 
робо, і Взагалі ж те, шо в області ніяк 
ге вда-. іься добре на.іаіоднтії колекціо
нування серед дітей, пояснюється її по
зицією тих, хто за родом своєї діяльності 
збирати марки не зобов'язаний, але пра
цювати з дітьми повинен. Тут дається 
взнаки оге тривіа іьпе твердження: «Зби
рання марок — то дитяча справа». Да
юча — тобто несерйозна.

Ось приклад. Уже кілька років точаться рот- 
х.ови про тс, щоб Кіровоградський Налай іііо 
перів став методичним центром но роботі се- 
1>сд юних колекціонерів області. Причому ні

хто наче її не проти.
і керівники Палацу.
і працівники облвно 
погоджуються з тим. 
що и Палаці піонерів 
можна було б і по
трібно проводити се
мінари іііонсрпожа- 
тих. па яких би вони 
вчилися практично ко
лекціонувати. оформ
ляти виставки то
що Погоджуються, 
але чомусь не мо
жуть ВИДІЛНШ-ЛРИМІ- 
щеііня 'Тын клубу 
юних філателістів 
Або ще якісь причини 
заважають Яка ж ці

па такої «підтримки»?
’1-І - лід дивуватися, що керівники ВІД

ДІЛІВ народної ‘ освіти і директори шкіл 
ленках районів, окрилені цією позицією 
«області» з холодком ставляться до на
магання окремих колекніоііерів-новайків 
щось організувати, зацікавити школярів. 

До печі. Кіровоградське обласне віл іі- 
лси.чс ВТФ займає по кількості і прирос
ту числа юних колекціонерів одне з ос
танніх місць у республіці. /\ в сусідній 
Черкаській області гуріки філателіє і із 
створено в усіх б\ липках піонерів іа 
школах. Нили керують старші піонерво- 
жагі, вчи гелі

Та к і: м ф і л ат с л і ста м -єні уз іаст а м. с п р а в - 
жнім друзям діїей. як 10 С, Ту.рпак, 
В Блюмснкравц, II. В. Нестройне, 
Л. Л. Лебедев, треба дякувати. І не тіль
ки-дякувати. їм не зава лила б допомога, 
особливо віл керівників народної освіти 
і вчителів.

♦ ♦ •
Четверга .звігіїо-впборіга конференція 

обрала пізнії склад керівних органів об
ласного відділення ВТФ. Головою прав
ління стан інженер заводу «Червона зір
ка» 1 І. Кліімбвськнй. Головою комісії 
но керівництву юнацькою секцією обрано 
вчителя середньої школи А'« б м. Кірово
града Б. В. Штейнберга До складу цієї 
комісії ввійшли працівники облвно, об
кому комсомолу, педагоги.

М. ВІДЕНКО, 
учасник конференції.

KsmoHo^j

Олімп іаді-80
«При XXII Олімпіади. Моск- 

на-80». Цій темі присвячено 
три кольорові марки і пошто
вий блок, які випустило н обіг 
Міністерство зв’язку С.РСР 
(художники: марок — М. Лит
винов, блоку — Г. Комлі»),

Москва — столиця нашої 
Ьатькіищннн, стала сімнадця
тим містом, котре удостоєно 
честі проводити у себе все
світнє спортивне свято.

Малюнок однієї з марок 
символізує передачу олімпій
ського вогню Монреаля — 
Москві. Па двох інших мі
ніатюрах різної вартості і ко
льору малюнок однаковий — 
емблема XXII Олімпійських 
ігор. На кожнії! марні і блок) 
до основної вартості додає
ться доплата па користі» Орг
комітету «Олімпіада-ВО». На 
всіх трьох марках — стрічки з 
текстом: «Ігри XXII Олімпіа
ди. Москва-80». 11а малюнку 
поштового блоку — зображен
ня Кремля і пам'ятний текст: 
«■Москва — організатор ігор 
XXII Олімпіади». На правому 
боці марки блоку — емблема 
«ОліміїІади-ХО».

Колекції філателісіїв відни
ні поповняться ще однією ці
кавою серією поштових мі
ніатюр. які символізуватимуть 
пасіупиі московські Олімпій
ські ігри.

В. САРЖЕВСЬКПП.

І всрнісйж „ігятого шш

КОЖНОМУ — своє.

ЗНАЙОМТЕСЬ:
МИКОЛА АНДРЄЄВ

У «п’ятого колеса» щє один автор. Заклик адміністрації «Коліс
ної майстерні» (дивись «^Аолодий комунар» за 1 лютого) підхоп
лено.

Наслідуючи приклад Пеоніда Багацького, зав’язав з нами зна
йомство Микола Андреев. Він — інженер-ионструнтор, а сьогодні 
ж ми ЕІдрекомендовусмо його як художнииа-гумориста.

.Отже, дебют Миколи Андреева.
Чекаємо вас, художники і гумористи.

?) Наша адреса і телефони
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 

оріап Кпрояоідалекоїо обкома 
ЛКСМУ, г. Кировоірад, 

Газета печатается 
на украинском яіьїко.

316050. ГСП, Кировоград 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. 

Друкарня ім. Г. М Днмитропа 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торі Іллі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

і ІП шукайте Грдгііпкп на картах області. Нині - не село 
І Леніна в Малони.ківсьному районі. Невеличкі звніаннс. 
І А ьтім, не зовсім. По ж, погодьтеся. не так багато на Кро- 

коградщнні населених пунктів,’ які носить ім я В. І. лііна. 
Чому ж така честь колишній Ерде.іівці.- Іим п!л,‘^, '; •» 
її жителі? Виявляється, Г.рдслівга - одне з 
іііншх сіл Маловвскіпщиш-. Про одні, з епізодів < І 
пої борстьб.і селян за вільне, щасливе життя н р. о -А- 
тьсг в цій історичній розвідці.

ЗАГРАВА
художныАдокументальНа 
розповідь

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

І.

У напівтемній, з невеличкими вікнами хатині Мака
ра Губенка накурено. Каганець ледве освітлює єдину 
кімнату. Господар, середній на зріст, широкоплечий 
ЧОЛОВІК З еперГІЙНІ'М, польовим обличчям, на якому 
живим вогнем палахкотять очі. сидить,’ зіпершись 
ліктем па край стола, сіпшою до світла і від цього 
здається, що гінь ного заповнює всю кімнату. Пасмо 
волосся спадає Макарові на чоло, тож він час від часу 
звичним помахом голови відкидає його назад. При 
ньому полум’я каганця здригається, хворобливо 
тремтить, і по хатині починають бігати чудернацькі 
тіні предметів, людей, що розмістилися на довгії: пуб
лічнії лаві обіч стола.

Послухати Губенка, демобілізованого моряка, який після 
і'оранеї ня поперчугея •< одеського госпіталю; зібралося сьо
годні небагато селян Розповідав Макан уже не про росій- 
сько-японсі -ку війну, як учора, коли набилася пошіа_ хата 
• і -’.-[яків, а про події в речоліоційііій Олесі н.іііку ГіО" року. 
Зібралися ті. кому відставний моряк доиіі’вв’ Михайло і Си
дір Копалеї кн, Микита Герасименко. Пилин Харченко, 
Дмитро і Карно ,’Іи шиї, Роман Чабаненко.

Макар востаннє глибоко затягнувся димом і, при
гасивши самокрутку, продовжував:

— Цікаво, що навіть діти за революцію агітують, 
мов справжні оратори. ІІам’яіаю, потрапив я, мож
на сказати випадково, на один з мітингів, що часто 
виникали на вулиці просто неба. Виступав хлопчина 
років тринадцяти—чотирнадцяти. І знаєте, що він го- 
ьорйв? Я, Звичайно, не беруся переказати все дослів
но, але дещо міцно врізалося в пам’ять. '

«Хіба ж не не добре, — говорив юний агітатор, — 
що в рсзолюнійіґому русі бере учасіь чнм-іас. дітей, 
підлітків? Чи ми ліги пролетарів, не здаємо тієї ж 
бідності, що її батьки наші? Чи ми не такі ж безправ
ні її пригноблені, як воніР Хіба пас не чекає попереду 
юлодне життя'3 Чи не пас викинуті: на вулицю, коли 
ьнжмуть з нас останні соки? Нас. дітей, ще більше 
пригноблюють, бо ми беззахисніші. І !рпі;м:.югь на 
роботу, бо нам можна платити дсшсічие, ніж дорос
лим, а в цей час наші батьки сидять без роботі!. Тож 
тоді, коли вони виходиіь па вулиці і віддають своє 
життя в боротьбі і і самодержавством, ми теж по- 
і.ншіі боротися. Будемо ж боротись, не будемо іико- 
;іуг<:ти життя і здобудемо свободу, яка звільнять нас 
від безправності!»

Макар замовк, допитливим поглядом обвів земля
ків. Помітно постаріли воші. Несолодко, видно, жи
веться під Ердслі. Кілька років минуло, як забрали 
Макара в царську армію. Моряком попав на росій
сько-японську війну. В одній із сутичок віддав «за 
веру, царя її отечество» руку.

Па флоті Макар пройнявся революційним духом. 
.Лікуючись в Одесі, він зблизився з більшовиками. 
Викопував різні доручення, озпапомився з нс.іегаль- 
і.сю літературою, забороііени.ми царатом газетами. 
Три таких газети за червень Губенко привіз і в Ердс- 
лівку: «Пролетарий», «Вперед» і ленінську ■ Искру». 
Більше не зміг. Ховати треба було — по дирозі не раз 
(•Ошукувала поліція.

Довідавшись, що Макао ■ Ґшра< ті.гя попериутнея додому 
на Елпсавстгра.тщицу, друзі рядили розповіста землякам ипо 
боротьбу одеського протеї;іріггу, революційних моряків 
ирсти самодсрз.а.тсгва. «З.-іііа.чп їхні серия революційним 
l-опієм!..» — згадало-я Губснкові. Вони ж і газети допо
могли схопат.і — зашили в рска.і бушлата: не знайти при 
•Сшуку. майстерно зроблено. Ще й жартували гірко: «Рука 
•■-.з царя-батюшку потерпіла, рука» — революції послу- 
жить.,.»

. Уівора Макар газет землякам не показував. Остерігався 
піни.тсля папського економа Павлюковського — Аиолліиарія 
Ду'енка. Тому розповідач різне та пригощав гостей добря
чим самогоном. І так папською Лакузу пригостили, що за 
поліг довелася энное.іти його .

Чомусь пригадалася зустріч з економом. Як більмо 
йому на оці Макар, та не тільки він — кожна попа 
людина в Ерделівці. І не дивно. Адже вона нрипо- 
гігіь у село новини А нони он як не подобаються ні 
панові Ерделі. ні ного прихвоешо Тож бо воно і є. 
Не ї'іакар добре розуміє. Тому ії хочуть всілі якнай- 
і’івпдпіе довідатись, чим дихає демобілізований мат
рос. І Іавлюковский при зустрічі добцозичливо 
усміхається героєві російсько-японської війни (орде
ни :к Макао навмисне начепив на матросні й досі не 
знімає). < Приходь. — каже, — Макаре, до економії, 
роботу знайду тобі підходящу».

«М’яко стеле, та спа ї и твердо буде», — подумав 
тоді Мзкар. Від спогадів ного відірвав глухий голос 
Микити Герасименка:

-- То ГОНО'Щр ж. виходить, робітники в Одесі ДГ- 
бпл.ись то”о. чого хотіли? Чи задарма кров пролили?

— Чому ж задарма!
Макар підвівся, підійшов до бушлата, почав ро.тпо- 

рюнзт і рукав. Кинув Михайлові:
— Піди подивися, чи під вікнами нікого іг?мя'. по

кари на свіжому поні грі. якщо Павлюковського ли
ха годіша нрпііссе, то знак подаси. А Сидір тобі по
тім vce гознонісіь...

Міі/айло зиском: підвівся з лави, скрутив цигарку 
' зник за дверима. Селяни здивовано дпліїли-я, як 
Макар, розпоровши рукав бушлата витяг з нього 
невеличкий згорюй

— Це більшовицькі галсі и. Ось «Пролетарий» за 
2П черния. Тут чкпа.з. Мпкг.тО. є відповідь і на твоє 
питання, і ще па багато інших Стаття про станови
ще в Одесі після відходу «Потьомкіна» в Румунію.

—- Чули ми про повстання моряків, lino нього роз
повідав тут один студент з СліТсавстграда, —- доки
нув слово з темряви Роман Чабанщп-о

Юрій ДМИТРЕНКО.
(Далі буде).
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