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ДОРОГІ ДРУЗІ!Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Понеділок, 1 травня 1961 р.
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З СВЯТОМ ПЕРШОТРАВНЯ,

СЕМИРІЧЧЯ

ШКАБОП.

ж ж &

Вітер весняний знамена полоще, 
Ласкою ніжно голубить обличчя, 
Йде, торжествує по вулицях, 

площах 
Першотравнева весна семиріччя.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Слава вам, переможці змагання!
®QA ВЕЛИКУ роботу по мобілізації комсомольців іф 
п молоді на активну участь в ударному споруджен- g
□ ні найважливіших народногосподарських об’єктів в g
□ «Літопис трудових подвигів комсомолу в семирічці» g--------- ----------- . п

□ □ О 
цтва Кременчуцької ГЕС. g

Колектив управління здійснив швидкісне будівни- g 
цтво Всесоюзної ударної комсомольської будови — g 
Кременчуцької ГЕС. Електростанція дала промисло- □ 
вий струм на два роки раніше встановленого строку, g 
Молоді будівники, посланці українського комсомолу, g 
широко використовували на будівництві збірний залі- g 
зобетон. Молоді монтажники ГЕС вперше в країні g 
застосували відкритий спосіб монтажу гідроагрега- g 
тів. Комсомольська організація управління виконала g 
прийняті зобов’язання по прискоренню будівництва □ 
Кременчуцької гідроелектростанції. □  1 О

° Центральний Комітет ВЛКСМ заніс ряд комсомоль-
□ ських організацій. Серед них — управління будівни-о - - - ----------
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Т РУДОВИМИ успіхами зустріли свято молоді тва- 
* ринники області. По 380 голів свиней відгодували за 

перший квартал цього року свинарки колгоспу «Україна» 
Кіровоградського району Людмила Капралова та Кате
рина Єременко. По 10 поросят при річному зобов’язан
ні 20 одержала вже від кожної свиноматки Марія Цьом- 
ка, свинарка колгоспу імені Свердлова Бобрннецького 
району. Хороші дарунки підготували і олександрійські 
свинарі — Леонтій Лукашевський та Серафима Табо
рова.

За труд самовідданий — честь і хвала молодим ен
тузіастам! Імена їх занесені на обласну Дошку пошани.

* ♦ *
О >\ДІСНО зустріли Першотравень молоді доярки Кі- 
■ ровоградщини. В цей день їм теж є чим гордити
ся: високих надоїв добилися вони.

Більше як по 1100 літрів молока від кожної корови — 
таких успіхів досягла доярка колгоспу «Росія» Улья
новського району Віра Балан. З честю несли передсвят
кову вахту і Віра Грубань з колгоспу «Радянське 
село» Гайворонського району, Ліда Глоба з кол
госпу «Прогрес» Долинського району, Валя 
Шигирюк (новоукраїнський колгосп «Ро
сія»), Віктор Кирилов — дояр колгоспу 
Імені Димитрова Компаніївського району 
та інші.

"| ЕШЕЛОНІВ вугілля 
понад чотиримісяч

ний план видали гірники 
Байдаківського вуглерозрі
зу. Визначної перемоги до
бились розкривники моло
діжної дільниці № 2, очо
люваної інженером Василем 

Кроиіко. Вони в рекордно 
короткий строк відремонту
вали транспортно-відваль
ний міст і вийняли додатко
во 70 тисяч кубометрів по
роди. Рішенням Черкаського 
раднаргоспу к і Кіровоград
ської облпрофради дільниці 
присуджено Перехідний чер
воний прапор.

Весна

Сонце над нами і сонце в колонах,
Кроки карбуємо чітко, врочисто.
Пісня, народжена в буднях 

червоних,
З серця спливає і лине над містом.

Идем, трудовими ділами багаті, 
Спаяні дружбою всі воєдинно. 
Ми — від плугів, риштувань 

і верстатів 
Рапорт даємо своїй Батьківщині.

Нашу ходу непохитну, залізну 
Ленін з трибуни рукою вітає.
Клятву на вірність зорі комунізму

врочисто 
приймає.

В день Першотравня

Олександр

переможці змагання!
Кіровоград. Вулицями святкового міста гордо про

несуть емблему свого заводу червонозорівці. Є чим пи
шатись багатотисячному колективу машинобудівників: 
незабаром зійде з конвейєра мільйонна сівалка з мар
кою заводу «Червона зірка». Сьогодні колектив заводу-, 
рапортує про успішне виконання почесного зобов’язань 
ня по випуску 24 тисяч кукурудзяних сівалок. 21,5 тис. 
машин вже випущено.

В першотравневій заводській колоні -усміхнені юні об
личчя. Це крокує молоде робітниче плем’я — відомі за 
межами заводу комуністичні комсомольсько-молодіжні! 
бригади Альбіни Кравцової, Валентини Полякової, Во
лодимира Бєлимова, Володимира Костенка. В ряди ко
муністичні в день свята стала і бригада Олександра 
Грохольського з першого механо-складального цеху, по
повнили їх ударники комуністичної праці комсомолки 
Валентина Ткаченко, Раїса Скляр, Ніна Гордійчук. На
передодні Першотравня у змагання за звання колективу 
комуністичної праці включився весь завод.

ж ж ж
Знам’янка. Гідний подарунок Першотравню підго

тували молоді залізничники Знам’янки. Бригадами ком
сомольських паровозів з початку року проведено 1030 
великовагових поїздів, зекономлено 520 тонн палива.

Найкращі успіхи у молодіжної бригади, очолюваної 
комсомольцем Миколою Лобановим. Вона провела 130 
великовагових ешелонів і зекономила 133 тонни пали
ва. Не набагато поступаються і бригади паровозів, де 
старшими машиністами П. Донець, М. Пономарьов, 
В. Бульба.

Гайворон. По-весняному бадьорий настрій у роч 
бітників Заваллівського графітового комбінату. Напере
додні свята вони здобули нову трудову перемогу. 28 
квітня колектив графітників завершив виробниче завдань 
ня чотирьох місяців. В подарунок Першотравню видобу
то 100 тонн надпланового графіту. В авангарді змагання 
йдуть комсомольці й молодь.



» ВЕЛИКА М
ДРУЖБА РОБІТНИЧА

►

І Веселковими барвами виграють святкові колони, 
л буйно квітують сади. І на обличчях посмішки роз- 
р квігли. Прийшов Першотравень — свято весни, друж- 
р би. А дружба трудящого люду — це сила велика, 
р Тому мені хочеться сьогодні сказати про своїх дру- 
р ЗІВ, які нині, у свято, крокують поряд, а завтра по- 
р руч стоятимуть за верстатом. Словом, мова піде про 
0 нашу комуністичну бригаду, для якої робітнича 
0 дружба — найсвятіше поняття. Без неї ми б не зумі- 
Р ли добитись тих успіхів, які маємо сьогодні, без неї 

не прийшло б оце знайоме кожному з 28 члеиів 
5 бригади відчуття єдиної сім’ї.
р Можна сказати без зайвої скромності, що працює- 
р мо ми хороше — щомісяця на 120—125 процентів 
а виконуємо план. А як ми цього досягай? Робить це 
а велика спаяність, взаємозаміна. Немає в бригаді А 
р жодного робітника, який не володів би двома— і 
І' трьома суміжними спеціальностями — токаря, елю- І 

саря, електрика, фрезерувальника. Кожен готовий в ® 
будь-яку мить замінити товариша. То ж і простоїв 

| у нас не буває. З другого кварталу цього року ми І вже працюємо без технічного контролю. Взаємна пе
ревірка якості роботи не дозволяє прижитись бракові.

Іноді на заводі жартують, що у нашій ремонтній 
бригаді зібрались одні винахідники. Що ж, це майже
правда. Тільки не зібрались, а в бригаді виросли, ф 
Тому, що коли з’явиться «вузьке» місце на виробки- р 
цтві і наші кращі раціоналізатори — Євгеній Каран- 
філ, Микола Барсогаєв, Семен Гуйван — починають 
міркувати, як би усунути його, всі цим зацікавлюю-

I ться, запалюються.
І Без знань тут не обійдешся, і в ( 

р девіз: «середню освіту — кожному:

і!

бригаді народився 
у». Саме тому так І* 

л старанно готуються до випускних екзаменів в шко- г 
л лі робітничої молоді Микола Перехрест, Євген Ба- Р 

І байцев та іншНтовариші. Та видно по всьому — ми і
підемо ще далі. Микола Милющенко й Степан Гу
р’єв готуються у цьому році вступати до інституту. 
А там — черга за іншими.

Ми хочемо, щоб такі ж радісні успіхи і прекрасні 
взаємини були в кожній бригаді. Виходячи з почут
тя робітничої солідарності, намагаємось сприяти 
цьому. Ми взяли шефство над відстаючою бригадою 
Олександра Нікітіна з нашого цеху і боремось, щоб 
підняти її до свого рівня, вивести у ряди комуніс
тичних.

Михайло БЕРЕСТ, 
бригадир колективу комуністичної праці Кі
ровоградського агрегатного заводу.

/с о ж на 
кожний

7 ОСЬ Оля зно- 
•* ву в рідному 

селі, де 
стежка, 
пагорбок з дитин-
ства такий знайо
мий і б ли з ьки й. 
Після тримісячно
го навчання на курсах Протопопівка 
стала для неї ще ріднішою. Раділа По
ліна Федорівна Левченко: знову дочка 
біля неї. Та тільки що ж робитиме вона 
в колгоспі, коли їй ще й п’ятнадцяти не
має? Та Оля відразу ж розвіяла ці по
боювання:

— Що ви, мамо! Не така вже я безси
ла, як вам здається. І робити вмію. Пі
ду на ферму, хай дають мені телят до- 

. глядати.
Коли пішла на ферму, то інколи на

віть сумувала: одна біля телят, подру
ги немає. А як хочеться поділитися з 
кимось своїми планами, заповітними ді
вочими думками.

Та невдовзі стала працювати телят
ницею тут Віра Устенко. її Оля знала 
ще зі школи.

Відтоді вони стали нерозлучними. Що б 
не робили, де б не були — завжди вдвох. 
Минув рік. Стала Оля на ферму прихо
дити невдоволеною, все про щось думає.

— Що з тобою? — поцікавилась по
друга.

— Послухай, ну навіщо нам оці те
лята, колгосп? Он дивись: інші дівчата в 
місті працюють. 1 живуть нібито краще 
нас, і одягаються краще. А чого ми по
винні тут сидіти? Давай і собі кудись 
поїдемо...

Умовляння матері не допомогли: по
їхали таки дівчата в місто. Влаштували
ся на Олександрійському бурякопункті. 
Побули там трохи і зрозуміли: ні, не це 
їм потрібно. Ну що то за робота — хо
ди, кагати рівняй. Вирішили чогось ін
шого пошукати.

Якось зустріли дівчата Леонтія Лука- 
іиевського, свого односельчанина.

— І не соромно вам? «Пристроїлися» 
в місті — аби тільки в колгоспі не пра
цювати. Все легкого життя, мабуть, шу
каєте?

Відповіли йому тоді різко. Та пізніше 
виступ Леонтія в «Комсомольской прав
де» таки задів за живе. Пекучий сором 
перед односельчанами, перед своєю со
вістю не давав спокою подругам.

Щастя 6 твоїх руках
ЖИТТЯ... Як часом обділяє 

воно людей. Од-іІІ жи
вуть яскраво, владним кро
ком ідуть по землі, залиша
ють по собі слід. А інші...

От Павка Корчагін. Ото 
життя — бив ворога, любив, 
ненавидів, завжди рвався 
вперед, ніколи не спинявся 
перед труднощами, прагнув 
побільше хорошого для лю
дей зробити. Палке серце 
мав, горів...

Ці думки переносили Ва
силя у світ мрій. Там він ви
пробував усі роботи, швид
ко міняв спеціальності. 
Льотчик, артист, морепла
вець, науковець, будівельник. 
1 в повітрі зринали незримі 
плоди Василевої фантазії — 
великі сонячні будинки, за
води-гіганти, електростанції. 
Хлопець бачить радісні об
личчя людей, чує слова їх
ньої подяки і несподівано 
для самого себе посміхаєть
ся.

— Про що ти думаєш, 
синку? — питає мати, яка 
нншком сиділа в кімнаті, не 
зводячи погляду з хлопця.

Василь від цих слів ніби 
повертається з царства мрій.

— Про щастя, матусю, — 
тихенько відповідає чотир
надцятирічний син.

— Щастя... — повторює 
Ксеня Іванівна. — Щастя в 
твоїх руках. Життя ж тіль
ки починається...

нарем республіки Яросла
вом Семеновичем Чижем. 1 
ніби вже в котрий раз чув 
м’яку, по-батьківському теп
лу говірку Чижа:

— Правильно робиш Ор
линий політ у тебе...

І знову в пам’яті зрина
ють подробиці роботи Пле
нуму, чується впевнений го
лос М. С. Хрущова. А в за
лі сидить він, звичайним 
сільський хлопець, свинар 
Василь Прядун, і з завми
ранням серця слухає полу
м’яну промову.

І ніби в такт василевим 
думкам вистукують колеса: 
так-так, так-так... Так, ти 
правильно, дуже правильно 
живеш, товаришу Прядун;

Після закінчення Кіро
воградського будівельного 
технікуму подався туди, де 
потрібні були його молоді 
невтомні руки. Трудився на 
новобудовах Мурманської 
області. Згодом приїхав у 
Кіровоград, зводив житлові

♦ * *

А НЕЗАБАРОМ вже ви
ношував задум 

вистачить поголів я, 
відгодувати 2 тисячі 
свиней. В колгоспі

— чи 
щоб 

голів 
понад 

300 свиноматок. Підрахунки 
показували, що вистачить.

Підрахунки — підрахун
ками, а непокоїть інше. Ко
жен день на їхній свино
фермі тільки й розмов: па
діж не припиняється.

Чому? Це питання дов
гий час переслідувало хлоп
ця, не давало спокою. По- 
довго затримувався біля 
станків з свиноматками, спо
стерігав за новонароджени
ми поросятами. Поступово 
все ставало зрозумілим.

Свиноматки погано году
вались, до опоросів їх, по 
суті, не готували. Обмеже
ний набір кормів, мала рух
ливість маток відбивались 
на поросятах. Вони народ
жувались кволими, хворіли.

Про всі ці непорядки не 
говорив завідуючому

НАРИС

що коли самому працювати 
одночасно свинарем і Заві< 
дуючим фермою?

— Що ж, задум хороший 
дуже хороший, — підтримав 
Прядуна секретар райкому 
партії В. В. Чучко, — почи. 
най діяти.

» ♦ *

♦ ♦ *

ПОЇЗД мчав на схід. Ки
їв лишився позаду. 

Думками Василь все ще був 
там, у Палаці спорту, де 
проходив Пленум ЦК КП 
України, продовжував ціка
ву розмову з знатним

Я- ■ -- —

... У правління 
зайшли несміливо, 
звернулися до го
лови ОлександраЛови Олекса 

ділі ВаН Тимофійовича: Щ-'а 1 Л — Повернули
ся... Хочемо в кол
госпі працювати.

— Що ж вам доручити? Нам потрібні 
зараз люди на птахоферму. Г у сей догля
дати. Підете?

— Звичайно.
Господарками пташиного царства во

ни відчули себе не відразу. Та на допо
могу прийшла досвідчена птахарка Феня 
Омелянівна Рожман. Давала поради, як 
і що робити. Наука ця пішла на користь. 
Вже в перший місяць змінилося стано
вище на фермі: в приміщеннях завжди 
чисто, двотисячне гусине стадо догля

нуте.
А згодом у колгоспі хвалити стали мо

лодих птахарок, Тоді й вирішили вони 
до комсомолу вступити. Рекомендацію 
обом давав Леонтій.

Ті збори схвилювали Віру і Олю. їм 
повірили... То хіба зможуть вони ‘коли- 
небудь заплямувати таку високу честь— 
честь комсомольця? Обидві тут же, на 
зборах, сказали про своє рішення: зобо
в'язуються вони в цьому році здати 
державі 350 центнерів гусиного м'яса.

Правда, важкувато доводиться вико
нувати таке високе зобов’язання. Непо
кояться дівчата: годівля птиці однома
нітна, дають одну кукурудзу. Від неї гу
си тільки жиріють, несуться погано. І 
приміщення тіснураті. Незабаром приве
зуть молодняк, а утримувати його ніде. 
Та дівчата ці не з лякливих — нікому 
спокою не дають: і завідуючому, і зоо
техніку свої вимоги пред’являють.

... Вони йдуть безлюдними вулицями, 
вслухаючись у нічну тишу. Обидві за
мислені, навіть словом не перекинуться. 
Але все-таки Віра не витримує:

— Подумати тільки, через якихось три 
місяці ми станемо студентками. А який 
він, технікум?., І це ж, напевно, важко 
буде — працювати і вчитися...

Довго тієї ночі не розходились подру
ги по домівках — складали плани, діли
лися мріями своїми про майбутнє.

Л. БАБИЧ.
Колгосп імені Леніна 
Олександрійського району.

будинки. А потім Полтавка, 
звичайне село 
ського району. Працював 
бригадиром 
бригади, зводив одну спору
ду за одною.

Коли восени минулого ро
ку будівельні роботи припи
нились, задумався: що ж 
робитиму взимку? Заготов
ляти матеріали? Цього за
мало, бо обсяг будівництва 
не дуже великий. В цей час 
в артілі найгірше було з тва
ринництвом. На свинофермі 
панувало безладдя. Твари
ни хворіли, гинули. Вже на
стала непогода, а відгоді- 
вельна група все ще зали
шалась під відкритим небом.

В цей критичний для ар
тілі час В. Прядун і вирі
шив попрацювати зиму на 
фермі і будь-що добитися 
зрушень у відгодівлі свиней.

То нічого, що скептики на
сміхаються над ним, не ві
рять в його сили, твердять, 
що через день—два він втече 
з ферми. Товариші умовля
ють не братись за це склад
не і нове для нього діло. А 
хто ж візьметься, хто вироб
лятиме в колгоспі м’ясо? 
Ні Василь, ні його товари
ші, а хто ж?

Ні, так не можна. Йому 
до всього діло є, бо він во
жак, секретар комсомоль
ської організації, кандидат 
у члени КПРС. А комуніст 
повинен усі явища життя 
глибоко аналізувати, розу
міти, йти в авангарді хоро
ших справ, бути вмілим ор
ганізатором.

І ось на фермі з’явився 
середнього зросту, меткий 
юнак. Це й був Василь Пря
дун. З першого ж дня ро
боти він відчув себе тут 
повновладним господарем.

Компаніїв-

будівельної

фермою П. Чнкирису, допо
відав керівникам колгоспу, 
не раз вже й критикував за 
це. Не допомагало. А на
весні якось' виникла думка:

ЩАСТЯ не приходить сапо 
по собі. Його здобува

ють старанною працею, бо- 
ротьбою з труднощами. Спо. 
чатку, коли Василь вирішна 
працювати на свинофермі, 
всі чомусь заЛякувами ни
ми. Доводили В. Прядуну 
навіть друзі, що важко йо
му доведеться поратися в 
старому приміщенні, де не
має ніякої механізації. Зго
дом казали, що йому нелег- 
ко буде суміщати роботу 
свинаря і завідуючого фер
мою. Про механізацію вже 
й не згадували.

А де ж немає цих трудно
щів? Та й життя без них ні
чого не варте. Воно тим | 
цікаве.

Коли ж поруч з тобою 
справжні друзі, то й пере
шкоди долати не важко. А 
їх у Василя багато — і в се
лі, і в районі, і в усій обла
сті. Та є серед цих друзів 
один особливий — суперник 
Леонтій Лукашевський. Не 
так давно В. Прядун викли
кав його на змагання. Леон- 
тій вже відвідав Василя, 
дав деякі поради щодо від
годівлі свиней. Л. Лукашев- 
ський дав слово до дня від
криття XXII з’їзду КПРС 
допомогти здобути Василю 
звання ударника комуніс
тичної праці.

Впевненим широким кро
ком йде до мети В. Прядун.

В. МАЛИНОВСЬКИИ.
Колгосп імені Калініна 
Компаніївського району.

На знімку: Леонтій Лука« 
шевський (в центрі), в гос- 
тих у Василя Прядуна. Дру
зі обмінюються думками про 
раціони годівлі свиней.

Фото Г. Вєрушкіна,
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У Комітеті по міжнароднихЛенінських преміях «За зміцнення миру між народами»
6 і 7 квітня 1961 року під головуванням академіка 

Д. В. Скобельцина відбулося засідання Комітету по
З міжнародних Ленінських преміях «За зміцнення миру 
3 між народами».

Комітет розглянув пропозиції, що надійшли, про при
судження міжнародних Ленінських премій і прийняв рі* 
шення в цьому питанні.

Нижче публікується постанова комітету про присуд* 
ження міжнародних Ленінських премій.

Постанова Комітету по міжнародних 
Ленінських преміях «За зміцнення миру між народами» 

від 7 квітня 1961 року

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ЛЕНІНСЬКИХ ПРЕМІЙ «ЗА ЗМІЦНЕННЯ МИРУ 

МІЖ НАРОДАМИ» ЗА 1960 РІК
За видатні заслуги в справі боротьби за збереження 
зміцнення миру присудити міжнародні Ленінські пре*
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ми «За зміцнення миру між народами»;

Фіделю Кастро Рус — громадському і державному 
діячеві (Республіка Куба);

Секу Туре — громадському і державному діячеві (Гві
нейська Республіка); '

Рамешварі Неру _ громадській діячці (Індія); 
Садовину— письменникові, громадському

-Антуану Жоржу Табету — архітекторові, громадсько
му діячеві (Ліван); н

Остапу Длусському — громадському діячеві (Поль
ська Народна Республіка)^

Уільяму Морроу громадському діячеві (Австралія). 

Голова Комітету Дмитро СКОБЕЛЬЦИН. 
Заступники голови Комітету ГО МО-ЖО. 

Луї АРАГОН. 
ПжпмНкр^ОнлТп У: „ ГРиг°Рій АЛЕКСАНДРОВ. 
ЗЕГРргЕ пН/)Л’ Ли ДЕМБОВСЬКИЙ, Анна 
ХЕИ"^."ЁРЕНБУРГ^ С“И СЖГ С°К'

З* ,.......— письменникові,
діячеві (Румунська Народна Республіка) • 
, АнТУЯНУ Жлпши Тойат., ___’
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в. м.Р2П0РТПАЖ

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ українську 
ніч? О, ви не знаєте україн
ської ночі! Пригляньтесь до 

неї: з середини неба дивиться мі
сяць. Безмежне склепіння небесне 
розійшлось, розширилось, і ще 
безмежніш. Горить і дише воно. 
Земля вся в срібному світлі; і 
дивне повітря віє і теплом, і про
холодою, і дише млостю, і розли
ває океан пахощів. Божественна 
ніч! Чарівлива ніч!».

Читаєш ці ліричні рядки М. В. 
Гоголя і якось мимоволі пе
реносишся думкою в далеке 
минуле. Бачиш покріпачене україн
ське село, задимлені, напівзруйно- 
вані хатки, напівроздягнутих ді
тей, чуєш слова тужливої пісні:

У неділю, рано-вранйі 
Усі дзвони дзвонять. 
Осаули з нагаями 
На панщину гонять.

Ні, зовсім невесело жилось ко
лись селянам, не було у них часу 
милуватися красою рідного краю: 
робота, важка, непосильна панщи
на вимотувала всі сили. Навіть, 
коли царською «милістю» дістали 
кріпаки «волю» від своїх поміщи
ків і одержали у власність шмат
ки землі, то й тоді не зазнали 
повного визволення. І подушне 
плати, і рекрутську, і земську по
винності тягни...

Хтозна, може саме, як печаль
на пам’ять про часи горьованої 
«куцої волі», і залишилась назва 
степового села, що розкинулось на 
березі звивистого Дніпра. Близько 
сотні кривобоких хаток, двокласне 
училище, церква — такою була 
дореволюційна Куцеволівка.

Чимало води дніпрової стекло з 
того часу у синє море, чимало 
сліз і крові пролито за справжню 
волю, за світле щастя, яке при
йшло у колгоспну Куцеволівку. 
Білорожевим цвітом піняться са
ди, тендітна зелень з'являється 
на молоденьких деревцях при
шкільного саду, який піонери за
клали на місці, де чорною тінню 
колись бовваніла церква.

Таким же, як і колись, непов
торно-чарівним залишився краєвид 
заходу сонця, пурпурової зорі, 
що спалахує над мальовничим се
лом. Тільки нових, радісних пі
сень співають тепер юнаки й дів
чата.

Ні, не забути, ні,
Цей пам’ятний вечір мені... 
Щасливий цей час
1 перший замріяний вальс.

Можливо, в цьому хорі лунає 
голос телятниці Даті Бичок чи 
доярки Віри Кудашко, чабана 
Костянтина Трояна чи доярки Га
лі Яцини... Хгозна. Більше сотні 
комсомольців є в колгоспі, та 
стільки ще юнаків і дівчат. Та й 
як не співати, скажімо, Галі Яци
ні, коли в серці її спалахнув во
гонь кохання, коли наповнене во
но безмежною радістю, хоча й 
знає Галина, що це її остання ді
воча весна. Ось-ось заграють ве
сільні музики і піде вона в життя 
разом з Миколою Лавецькнм, кол
госпним трактористом. То дарма, 
що деякий час доведеться бути в 
розлуці з милим. Закінчить він в 
Кіровограді технікум механізації 
і повернеться досвідченим меха
нізатором у колгосп.

Не може поскаржитись на свою 
долю Галя. Час такий — аби ро
боти не цурався, всього надбаєш. 
Он тільки за чотири цьогорічних 
місяці виробила вона близько 
трьохсот п’ятдесяти трудоднів. А 
на кожен трудодень, вважай, 
60 копійок та два кілогра
ми хліба припадає. Є що їсти, є 
що й пити, і річ хорошу за що 
купити. Придбала гардероб, ніке
льоване ліжко, добротний костюм. 
А нещодавно і на плаття хороше 
матерії набрала.

— Хай будь-яка доярка наша 
поїде в місто, — каже директор 
місцевої школи Григорій Іванович 
Судима, — певен, її не відрізни
ти від городянки.

ЯК ЗОВНІШНЬО, так і духов
но виросли куцеволівці. В да
леке минуле відійшли соха і 

серп, круторогі воли і мажари. 
2.3 трактори, 16 різних комбайнів, 
22 автомашини мають у своєму 
користуванні хлібороби колгоспу 
«Дніпро». На фермах — автопоїл
ки, автодоїльні апарати, підвісні 
дороги. В майстернях владно па
лахкотить голубий вогник авто
генної і електрозварювальної ус
тановок.

Ми назвемо лише дві цифри, в 
яких, як у дзеркалі, видно той 
відчутний стрибок, який зробила 
артільна економіка — 450.000 і 
7.204.646. Перша цифра — це до
ход в 1945 році, а друга — мину
лорічний прибуток.

За центнерами урожаю, за 
тоннами молока і м’яса, що мно
жаться з року в рік, стоять люди 
з чистими і щедрими серцями. Во
ни різного віку, працюють на різ
них ділянках колгоспного вироб
ництва, мають більший або мен
ший досвід, але всі вкладають 
душу і творче горіння в улюбле
ну справу. Взяти хоч би молоду 
доярку Діду Полову. Першою 
відгукнулася вона на заклик двічі 
Героя Соціалістичної Праці М. X. 
Савченко і зараз доглядає 28 ко
рів, зобов’язалася в цьому році 
надоїти від кожної по 2 200 кі
лограмів молока.

А комсомолка Ніна Сапіга, яку 
нещодавно обрали депутатом ра
йонної Ради депутатів трудящих? 
А ланковий механізованої комсо
мольсько-молодіжної ланки Ан
дрій Коваленко? А...

Хіба всіх перелічиш! Та й чи є 
потреба в цьому? Якби погано 
трудились люди, не була б артіль 
неодноразовою учасницею Всесо
юзної сільськогосподарської ви
ставки, не нагороджувалася б ме
далями.

Нові, добротні громадські і 
фермські будівлі виростають тут 
щороку. Подорожньому чи при
їжджому не доводиться вже ла
мати голову над питанням: де 
прохарчуватись, де переночувати. 
До його послуг — чудова колгосп
на їдальня, світлий готель. Навіть 
парове опалення є.

Добре куцеволівцям влітку — 
Дніпро під боком. Захотів — будь 
ласка, приймай свіжу ванну. А що 
робити взимку? Користуватися 
прадідівським коритом? Ні, до
сить! — вирішили вони. Зараз в 
колгоспі є громадська баня. Є 
шевська і швейна майстерні.

Зникла тепер у селян необхід
ність за найменшою потребою їха
ти в Кіровоград, годинами про
стоювати в черзі, по кілька разів 
з’являтись на примірку, довгі 
місяці чекати виконання обнови. 
Власне «Ательє мод» (так кол
госпники, жартуючи називають 
швейну майстерню) повністю за
довольняє смаки замовників.

Марії Андріївні Яцині не до
водиться нудьгувати з-за відсут
ності роботи. Тільки встигай пра
цювати! 
багато, 
тканин.

— Ви

Шиють собі куцеволівці 
шиють з найдорожчих

В школу!

&

нам, Андріївно, останні 
«Журнали мод» привезіть, — 
просять дівчата. — Хочемо нові 
фасони вибрати.

Ось і сьогодні, напередодні 
свята щастя і весни, забігли до 
майстерні дві подружкя-доярки— 
Віра Кудашко і Галя Яцина.

— Що скажете, тітко Маріє?
—Готові, готові'чваші плаття,— 

посміхається Марія Андріївна.— 
Забирайте, та носіть на здоро
в’ячко.

Що не кажіть, добрс-таки, коли 
в селі з’являється все необхідні? 
для благополуччя людини, для 
піднесення її матеріальних і ду
ховних благ.

ТИ НЕ ДУМАЙ, шановний чи
тачу, що Куцеволівка — особ
ливе, спеціально вишукане для 

нашого репортажу село. Ні, це 
звичайне рядове село. Як і всю 
нашу Україну, його зачепила сво
їм чорним крилом гітлерівська 
навала. Важким кованим чобо
том фашистські головорізи про
йшли по тихих сільських вулицях, 
квітучих садах, урожайних нивах, 
залишивши позаду себе шибени
ці, руїни і попіл. Сотні жінок 
стали вдовами, сотні дітей навік 
втратили батьків.

В селі чудом уціліли лише кіль
ка осель. А сьогодні ніде не знай
деш навіть сліду від сирих, хо
лодних землянок, в яких куце
волівцям довелося жити у важ
кі повоєнні роки. Лише за мину
лий рік на колгоспне будівництво 
тут витрачено понад 70 тисяч кар
бованців.

Ще більше з’явилося будівель
них майданчиків зараз. Споруд
жуються автогараж, аптека, нова 
школа, п’ять тваринницьких при
міщень, два приміщення для пра
цівників ферм. 1 все це за кошти 
артілі, руками колгоспних буді
вельників.

— Є в нас старенький цегель
ний завод, — розповідає секретар 
партійного комітету колгоспу Ан
дрій Іванович Кривокордя. — Та 
він вже не задовольняє наших по
треб. Адже розмахи великі. Та 
ще й колгоспникам артіль допома
гає. Лише за три останніх 
більше ста сімей справили 
сілля.

Всю вагомість і радість
сіль, мабуть, чи не найповніше 
відчуваєш тут, у звичайному сте
повому селі. Адже це дійсно вели
ка радість, коли людина з глино
битної, вкритої очеретом чи соло
мою мазанки переселяється у 
світлий цегляний будинок, під ши
ферним чи залізним дахом. А в 
будинках замість прадідівської до
лівки—інафарбована підлога. Сяє 
електрика, звучить радіо. І, звіс
на річ, кому хочеться в таке чу
десне житло перетягати старі де
рев’яні скрипучі ліжка, кривобокі 
ослони та скрині.

роки 
ново-

ново-

АВ1ДУЮЧИЙ сільмагом Во
лодимир Василенко здивовано 
глянув на покупця Замовлен

ня було трохи несподіваним:
— Хочу телевізор придбати, — 

сказав бригадир І. М. Цебренко,— 
будете в районі — запитайте, будь 
ласка.

— Але ж 1зін дорого коштує,— 
зауважив продавець.—Біля двох
сот карбованців.

— Гроші знайдуться.
Копи тепер просять завезти з 

бази телевізори, В. Василенко на
магається обов’язково виконати 
це прохання.

Що й казати, ми швидко і лег
ко звикаємо до самого незвичай-' 
ного. Семирічка, цілина, супут
ник... Народна дружина, народний 
театр, університет культури... Ра
кета, перший політ в космос. Як 
сказав поет:

Слова у нас,
до важного самого, • 

в привычку входят...
це добре. Так і повинно бути.

Адже у нас просто занадто мало 
часу для того, щоб довго обгово
рювати якусь новину. Кожний 
день нашого стрімкого життя 
приносить десятки, сотні, тисячі 
грандіозних і просто несподіваних 
сюрпризів.

Мабуть, попередник В. Василен- 
ка щиро здивувався, коли б кол
госпник купив велосипед, а тепер 
в Куцеволівці не знайдеться жод
ної сім’ї, яка б не мала одного, а

I

до— А тобі, Галю, до лиця цс 
плаття, — каже попрузі Віра 
Кудашко.

то й двох велосипедів. Тридцять 
два чоловіка придбали мотоцикли.

— Тихоновичу, — звертається 
до завідуючого колгоспник М. Т. 
Лихачов. — Запиши! Шість ві
денських стільців, буфет, диван і 
шафу. Тільки щоб добрі були. По
ганих не візьму.

— Біда та й годі, — жартома 
скаржиться завмаг. — Ніяк їм до 
смаку не добереш. Раніше напо
лягали: «Ситцю, штапелю завозь
те», а тепер шерегь подавай.

І вже серйозно додає:
— Нам, працівникам магазину, 

особливо помітно, як зріс добро
бут трудівників села. Купують 
багато, причому вимагають речі 
коштовні, цінні. Тільки за цей 
рік продали п’ятнадцять шаф по 
120 карбованців... Добре, дуже 
добре живуть зараз колгоспники.

АХАР1Ю Паньковичу Ткален- 
ку 76 років, але він, як ви
словлювався один з героїв 

відомої комедії О. Корнійчука, 
«ще ого-го-о!». Вдень старий по
рається в садку, а 
клубу йде.

— Люблю добрий концерт по
слухати або картину подивитись. 
Раніше, бувало, тільки й весело
щів, що на вечорницях погуляти, 
а тепер у селі чотири клуби. Оце 
заклали фундамент під Будинок 
культури. Кажуть, на 500 місць 
розрахований.

Захар Панькович, на жаль, 
неосвічений, і тому він нічого не 
каже про бібліотеки, про те, що 
кожна сім’я передплачує кілька 
газет і журналів. Він не знає, що 
лише в одній з чотирьох кол
госпних бібліотек книжковий 
фонд становить 6.542 екземпляри.

«Крупный рогатый скот», «Зоо- 
мииимум», «Знакомьтесь, Ба
луев», «Фата Моргана» — таки-

ввечері до

ми творами захоплюється сьо
годні телятниця Ніна Шульга. 
44 книжки прочитала тільки за ці 
чотири місяці телятниця 
Патерило.

— Я давно завідую
говорить

бібліо
текою, — говорить Марія Ша- 
повал. — Але такої кількості від
відувачів, як зараз, ще не було. 
Я думаю, просто не можна зараз 
людям без книг. Часи не ті.

Щоб найповніше задовольнити 
цей величезний потяг людей до 
скарбниць мудрості народної, в 
бібліотеці відкрито вільний доступ 
до книг. Три книгоноші система
тично розносять літературу по 
хатах. Лише за перший квартал 
цього року вже проведено 27 чи- 
ток-бесід, влаштовано 13 книж
кових виставок, відбулась чи
тацька конференція «ШастяІ Яке 
воно?».

Навряд чи можна було підібра
ти більш вдалу тему. Конферен
ція вилилась в пристрасну хвилю
ючу розмову про наше квітуче( 
чисте, мов небо безхмарне, жит
тя, ім’я якому щастя.

— Навчаючись в школі, я за
хоплювався романтикою героїч
них подвигів, мріяв про незвичай
ні звершення, — говорить секре
тар комсомольської організації 
Володимир Гаврась. — Життя в 
селі,- праця в колгоспі мені здава
лися одноманітними, нецікавими. 
Як я помилявся в своїх поглядах, 
підтверджують сьогоднішні сіль
ські будні — бойові, насичені чу
довими ділами і хорошим відпо
чинком. Кажуть у народі: «Від 
добра—добра не шукають». Тому- 
то майже всі випускники нашої 
школи не пускаються у далекі 
мандри. Вони залишаються в рід
ному селі, створюють народний 
достаток на полях і фермах, бе
руть участь в гуртках художньої 
самодіяльності, займаються спор
том.

Хіба ж це не щастя?
В колгоспі вже четвертий рік 

існує футбольна команда. Скла
дається вона в основному з мо
лодих гравців. Нехай зараз у 
хлопців ще погана технічна під
готовка, нехай у них невистачае 
витривалості, але коли погляну
ти, з яким запалом тренуються 
М. Колісник, М. Патерило, В. Ку- 
невол і інші, то стане ясно, що 
незабаром колектив буде грізним 
суперником для багатьох команд.

Особливо славляться своєю 
майстерністю куцеволівські ша
хісти, які займають перше місце 
в районі, 
особистій 
комсомольської організації 
госпу Володимир Гаврась, 
справжня душа фізкультурно-ма' 
сової роботи на селі.

Чемпіоном району в 
першості є секретар 

кол-

ТАК, права була Марія Шапо
вал: інший час. Віч прояв
ляється і в зростаючому доб

робуті колгоспного села, і у ве
ликому потязі людей до знань, 
до підвищення своєї кваліфіка
ції.

Колись на всю Куцеволівку бу
ло лише два чоловіки з серед
ньою освітою — вччгелі земського 
училища. Зараз в місцевій школі 
двадцять один 
кінчили вищі 
ди. 
ські 
три
ються в сільськогосподарських ін
ститутах країни голова ар
тілі «Дніпро» Г. X. Перепеляк, 
зоотехнік А. В. Куцевол, механік 
М. К. Базик, заступник бухгал
тера В. 
бригади 
ших.

Новий 
вторпий 
ньому зустрічаються труднощі і 
невдачі, перемоги і поразки, ра
дість і розчарування. І саме це 
визначає 
ходу.

вчитель, то за* 
навчальні закла- 

Вищу освіту мають і сіль- 
лікарі, п’ять агрономів, 

зоотехніка. Заочно навча-

П. ївко, обліковець 
А. Є. ївко і багато ін-

час! Прекрасний, непо- 
час! Ні, він не легкий, в

ного велич і чудову

М. БАРСЬКИЙ, 
О. ХВИЛЯ, 

спеціальні кореспонденти 
«Молодого комунара».

Фото В. Руденка.
Онуфріївський район.
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Імені першого космонавта ■
У цій великій сім’ї —

240 дітей різного віку, 
різної вдачі. Можна поду
мати, що в такому колекти
ві важко досягти злагодже
ності. Нічого подібного. А 
втім, завітаймо у другу 
школу-інтернат міста Кіро
вограда, щоб стати очевид
цями цікавого, різноманіт
ного життя цього дружного 
колективу, який існує трохи 
більше трьох місяців.

Перед вами — акуратний 
будинок. Навколо зелень, 
весняна, молода, як і сама 
школа. Інтернатівці любов
но прикрасили свій дім, об
садили подвір’я соснами, 
ялинками, берізками, висія
ли безліч квітів.

Поряд з головним кор
пусом зводиться гуртожи
ток на 600 місць. Будівни
цтво його повинно закінчи
тись до вересня цього року.

... Уроки закінчились, і 
кожен поспішає взятися за 
улюблену справу.

— Добрий день! — чуєть
ся довкола. Діти ввічливі, 
при вході в кімнату шаноб
ливо уступлять вам дорогу. 
В школі ведуться уроки 
культури, на яких дітей 
вчать не лише ввічливому 
поводженню з товаришами 
та дорослими, а й знайом
лять з музикою, живопи
сом.

На час нашого приходу 
класи спустіли. Одні білі 
парти привітно виблискува
ли бездоганною чистотою. 
Не прибиральниця — самі 
школярі навели тут справж
ній лоск. До речі, спальні не 
поступляться перед класами 
своїм порядком. Але те, яка 
із спалень найкраща, пока
жуть підсумки змагань між 
кімнатами.

В коридорі ми натрапили 
на двох дівчаток, певно, се
стричок. Старша, як було 
видно (фото вгорі), уважно

і з великою готовністю до
помагала меншій заплести 
косу.

— Ми не сестри, — по
сміхнулись дівчата. — У 
нас просто старші учні шеф
ствують над малюками, до
помагають їм одягатися, 
прибирати кімнату.

Решту дітей ми зустріча
ли в найрізноманітніших 
місцях. Книголюби, такі, як 
четвертокласниця Валя Зи
ма (фото внизу), зайшов
ши до бібліотеки, захоплено 
змандрували» між полиця
ми. Радіолюбителі, як зав
жди, оточили І. Ф. Овчарен- 
ка, керівника радіотехнічно
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Кожний, ХТО приходить в Ризький Історичний му
зей, подовгу затримується в залі, де експонуються 
речі, зброя моряків і документи з підводного човна 
‘С-11», який було піднято з дна Балтики кілька ро
ків тому. Відвідувачі з великим інтересом оглядають 
особисту зброю підводників, торпеду, кисневий ба
лон, гіроскоп, шахматні фігури, щоденники коміса
ра Шапоиінікова і торпедиста Золотухіна.

... Це трапилося влітку 1941 року. Підводний чо
вен ‘С-И» повертався з свого першого бойового по
ходу. Залишалось уже зовсім недалеко до рідних 
берегів — островів Даго і Езе.гь. Електрик Олек
сандр Мазнін закрив за собою важкі двері і встиг 
задраїти їх, як сталося щось жахливе. Корпус ко
рабля стрясла дивовижна сила вибуху. Миттю від
сік наповнився гуркотом речей. Погасло світло, поси
палось побите скло. Вибуховою хвилею Нікішина зір
вало з ліжка і придавило торпедовантажною бал
кою. Мазнін не втримався і полетів у нижній трюм. 
Човен каменем пішов на дно, завалився на лі
вий борт. Дизелі зробили кілька вихлопів і захли
нулись. У вахтових журналах кораблів охорони з’я
вився короткий запис: ‘18.00. Підводний човен во
рога атакував конвой. Одна із торпед попала в 
‘С-11». Наш човен затонув».

Першим опам’ятався Микола Нікішин. Він спро
бував ввмікнути відсікові ліхтарі, але вони не діяли. 
В пітьмі відшукав маленький електричний ліхтарик 
‘пігмей» і освітив відсік. З усіх боків сюди поступа
ла вода. Повітря виривалося крізь щілини з такою 
силою, ніби раптово закипіли тисячі самоварів, або 
хтось поставив поряд кілька паровозів.

Балтійці випробували все для врятування кораб
ля. Але було марно. Залишалось покинути човен і 
рятуватись самим. Моряки не втрачали самовла
дання, не опустили рук. Для врятування у них за
лишився єдиний шлях — через торпедні апарати. 
Раніш, ніж залишити човен, вони знайшли два арку
ші чистого паперу, на одному олівцем, а на іншому 
чорнилом виразно написали: ‘Ми, матроси підводно
го човна ‘С-11», для врятування човна і людей зро
били все, що могли. Перше і друге нам зробити не 
вдалося, приймаємо останнє рішення — виходимо 
самі. Будемо живими, помстимося ворогові за смерть 
наших товаришів, за загибель підводного човна.

Старший червонофлотець Микола Нікішин, 
Старший- червонофлотець Василь Зінов’єв, 
Червонофлотець Олександр Мазнін».
Лист поклали в аварійний бачок і наглухо задраї

ли його. Настав найвирішальніший і страшний мо
мент — потрібно було впустити море в човен. Бал
тійці з завмиранням серця слідкували, як торпедний 
апарат повільно відкривав свою пащу. Ось із нього 
у відсік хлинула вода, закружила промаслений мот
лох, дрібні речі. Крижана вода пекла тіло, клекоті
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го гуртка. Зараз проходить 
республіканський конкурс 
по автоматиці і телемехані
ці, і гуртківці теж хочуть 
взяти в ньому участь. Вони 
готують карту єдиної енер
госистеми країни. Карта бу
де озвучена з допомогою 
магнітофона і електрифіко
вана.

В школі ми дізнались, що 
тут є хороші майстерні по 
металу і по дереву, готу
ють тут і майбутніх швачок. 
! не дивно, якщо через 
деякий час ви зустрінетеся 
з інтернатівцем Олександ
ром Новиковим, скажімо, на 
‘Червоній зірці». Праця бі
ля верстата йому подобає
ться.

Знайомство підходило до 
кінця, і раптом увагу при
вернув урочистий клич піо
нерського горна. Дружина 
шикувалася на лінійку. В 
цей день, незабутній, радіс
ний, школі присвоїли ім’я 
Юрія Гагаріна. Бути таки
ми ж мужніми і самовідда
ними, наполегливими, як ра
дянський герой-космонавт 
пообіцяли юні гагарінці.

Текст і фото
В. ШТЕЙНБЕРГА.

авв

ла, бурлила, а моряки сміливо дивились в очі смер
ті. Але ледь вода дійшла до верхньої кромки тор
педного апарату, вона зупинилась, — вище залиши
лась повітряна подушка, тиск за бортом і в човні 
зрівнявся.

Нікішин натягнув на обличчя маску кисневого 
апарату. Від моряка вимагалось великої мужності, 
щоб вийти із човна. Нікішин впірнув у воду, підплив 
до торпедного апарату. З силою втиснув у сталеву 
трубу свої багатирські плечі. Коли виявився за бор
том човна, він виштовхнув буй, який був прикріпле
ний до тросу. Обережно, перебираючи руками по 
тросу, Микола намацав вузол, час від часу зупи
нявся. Досить було зробити один необежерний рух, 
як море могло з великою силою викинути людину із 
своїх глибин. Організм уже звик до високого тиску, 
і коли б його швидко зняти, то кров ‘закипить», на
стане кесонна хвороба.

Випливши на повернхю, Нікішин чекав друзів біля 
години. Слідом за ним із човна вибрався Мазнін. 
Але двох буй не міг утримати, і тому Микола вирі
шив плисти до берега один. Зорієнтувавшись по 
зірках, він взяв курс на схід. Щоб добратись до бе
рега, моряку потрібно було майже сім годин трид
цять хвилин. На маяку Тофрі на острові Даго, Нікі
шина, який ще тримався на ногах, знайшли прикор
донники.

— Скоріш пошить шлюпку, там товариші ги
нуть,—промовив Микола посинілими губами, і втра
тив свідомість.

Мазніна, який тримався за буй в штурмовому мо
рі, знайшов наш морський мисливець. А Зінов’єв 
все ще перебував у затонулому човні. Він знав, що 
трьом довго біля буя на воді продержатись не мож
на і тому ціною свого життя вирішив врятувати то
варишів. Тільки, коли по шуму гвинтів катера він 
узнав, що на поверхні моря знаходиться наш кора
бель, вирішив залишити човен, в якому пробув на 
дні безодні шістнадцять годин.

Відтоді пройшло вісімнадцять років і лише мину
лої осені слід героїв знайдено. Після демобілізації з 
Армії Микола Нікішин працює токарем на Ленін
градському заводі ‘Союз», Олександр Мазнін — во
дить електропоїзди в Підмосков’ї, а Василь Зінов’єв 
очолює ремонтно-будівельну контору в місті Боло
гое.

М. БОРИСОВ. 
(Кор. ТАРС)'.
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ПРОЧИТАЙ, ЦЕ ЦІКАВО

У ДАВНИНУ люди Із слаб' 
ким зором користувались 

скляними кулями, наповнени
ми рідиною і освітленими та
ким чином, щоб світло падало 
на розглядувану річ. Такі кулі 
в минулому застосовувались і в 
нас ремісниками, особливо шев- 
“’’спочатку окуляри одягали 
щільно до обличчя і. щоб вони 
не спадали, притримували 
шапкою. Потім почали при
кріплювати до них шнурки, ЯКІ 
зав’язували на потилиці. їх за
мінили гачками і, нарешті, 
сталевими пластинками. Пізні
ше скельця почали встановлю
вати в пружну сталь; такі оку
ляри тримались щільно на носі.

Оте безсумнівно: окуляри
винайшли випадково, бо влас- 
тивість ока як оптичного апара
ту була відкрита значно пізні
ше Кеплером (1571—1630). Але й 
після цього минуло ще 150 ро
ків. поки виготовлення окулярів 
не дістало наукового обгрунту
вання. В другій половині XIV 
століття окуляри з позитивними 
скельцями вже набули поши
рення. Окуляри з негативними

скельцями почали застосовував X 
ти лише З XVI століття.

Виготовлялись окуляри Го- 
ловким чином у Венеції І в 
деяких південнонімецьких міс
тах. їх шліфували із звичай, 
ного скла, з флінтгласа, з крон
гласа та з'гірського крипггалю. 
Певної системи або нумерації 
скелець спочатку не існувало. 
На перших порах на скельцях 
відмічалась цифра того віку, 
при якому рекомендувалось ко
ристуватися цими окулярами.

Тільки в другій половині 
XVIII століття деякі оптики 
почали розрізняти скельця за 

їх фокусною віддаллю в дюймах. 
В 70-х роках минулого століття 
з’явилася метрична система, в 
якій за одиницю виміру було 

взято скло з фокусною віддаллю 
в 1 метр (т. зв. «діоптрія»).

Коли окуляри з’явилися на 
Русі, невідомо. Однак документ 
від 1636 року свідчить, що в 
першій третині XVII століття 
вони були досить відомими.

Автор статті про старовини! 
окуляри в Росії С. Соболь роз
повідає, що в першій половині 
XVII століття в колах вищого 
московського духовенства, тоб
то серед найбільш освічених 
людей того часу, окуляри вва
жалися предметом першої не- 
обхідності і були широко поши
рені.

в Оружейній палаті і в Істо
ричному музеї в Москві серед 
чудових експонатів знаходять
ся кілька пар старовинних ро- V 
сійськнх окулярів.

В Кіровоградському аеропорту.
Мал. А. Міхлика.

£---- _-----------------—--------- ------ ~

Ю. 0. Гагарін у Празі
28 квітня по прибутті в Прагу радянський космонавт 

майор ІО. О. Гагарін на запрошення першого секретаря 
ЦК КПЧ, президента ЧССР Антоніна Новотного відві
дав Празький кремль.

У залі Брожіка Ю. О. Гагаріна зустрів президент 
А. Новотний, що висловив йому від імені чехословаць
кого народу подяку за блискучий подвиг, яким він про
славив першу соціалістичну державу в світі — Радян
ський Союз.

Між А. Новотним і Ю. О. Гагаріним відбулась друж
ня розмова.

і Торжества 
у Празькому граді

29 квітня у Празькому 
граді відбулись традиційні 
тіередтравневі торжества, 

присвячені вшануванню пе
редовиків праці і врученню 
їм високих нагород. Серед 
кращих людей республіки, 
які зібрались на торжества 
в Іспанському залі Празь
кого града — перший льот- 
чик-космонавт Герой Ра
дянського Союзу ІО. О. Га
гарін. На знак найвищої 
оцінки історичної перемо
ги радянської науки і тех
ніки — здійснення першого 
космічного польоту людини 
президент ЧССР Антонів 
Новотний на пропозицію 
уряду республіки удостоїв 
Ю. О. Гагаріна за його ве- 

_ликий подвиг почесного 
звання Героя Соціалістич
ної Праці ЧССР.

Президент Антонін Но- 
вотнин вручає Юрієві 
Олексійовичу Гагаріну гра
моту і золоту зірку Героя 
Соціалістичної Праці Чехо
словацької Соціалістичної 
Республіки.

Ю. О. Гагарін палко дя
кує президентові за високу 
нагороду.

Президент і перший льот- 
чнк-космонавт обмінюють
ся міцним рукостисканням.

В залі гримлять оплес
ки. ж » «

29 квітня Ю. О. Гагарін 
відбув з Праги і в той же 
день прибув в Москву.

(ТАРС).
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