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Товариші солдати і матроси, сержанти і старшини!
Товариші офіцери, генерали і адмірали!
Сьогодні радянський народ і його доблесні Збройні Сили святкують 45-і роковини 

Великої Жовтневої соціалістичної революції.
В нинішньому році це всенародне свято відзначається в обстановці самовідданої 

боротьби народів нашої країни за здійснення грандіозної програми комуністичного 
будівництва, прийнятої рік тому історичним XXII з’їздом КПРС.

Радянський народ під керівництвом Комуністичної партії досяг небувалих вершин 
у розвитку промисловості, сільського господарства, науки, техніки і культури. Наша 
Батьківщина впевнено рушила в безкраї далі Всесвіту і займає провідне місце в осво
єнні космічного простору. В цих успіхах яскраво втілилась нездоланна могутність ра
дянського ладу, економіки соціалізму, марксистсько-ленінської ідеології.

Всесвітньо-історичні перемоги Радянського Союзу та інших соціалістичних країн, 
зростання національно-визвольного руху викликають розгубленість і злобу в таборі 
імперіалістів.

Агресивні сили США всіляко намагаються зупинити рух народів по шляху соціаль
ного і економічного прогресу, загострюють міжнародну обстановку, протидіють здій
сненню радянських пропозицій про загальне і повне роззброєння, про мирне врегу
лювання німецького питання.

Агресивні дії імперіалістів США проти волелюбної Куби були грубим порушенням 
елементарних норм міжнародного права, створили загрозу виникнення термоядерної 
війни.

В цих умовах Радянський уряд, твердо і послідовно проводячи миролюбну зовніш
ню політику, своєчасно прийняв мудрі рішення, спрямовані на ліквідацію кризи в між
народних відносинах у зв’язку з загрозою інтервенції США проти Куби, на відвернен
ня воєнного конфлікту.

Інтереси гарантування безпеки нашої Батьківщини і миру в усьому світі настійно 
вимагають, щоб радянські Збройні Сили і далі були в постійній бойовій готовності зав
дати нищівного удару у відповідь по агресору, якщо він насмілиться розв язати нову 
світову війну.

Товариші солдати і матроси, сержанти і старшини!
Товариші офіцери, генерали і адмірали!
Поздоровляю вас з 45-ми роковинами Великої Жовтневої соціалістичної револю

ції і бажаю нових успіхів у дальшому зміцненні могутності наших славних Збройних 
Сил.

Будьте завжди напоготові, пильно охороняйте завоювання Великого. Жовтня,^напо
легливо підвищуйте свої військові і політичні знання, досконало оволодівайте бойовою 
технікою і зброєю, безустанно зміцнюйте військову дисципліну.

На ознаменування 45-х роковин 'Великої Жовтневої соціалістичної революції 

наказую:
Сьогодні, 7 листопада, салютувати в столиці нашої Батьківщини — Москві, в сто- 

лицях союзних республік, а також у містах-героях: Ленінграді, Волгограді, Севастополі 

і Одесі — тридцятьма артилерійськими залпами.

м. Москва

Центральний Комітет КП 
України і Рада Міністрів 
УРСР сердечно поздорови
ли хліборобів колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоархан- 
гельського району і кол
госпу імені Димитрова Ком- 
паніївського району Кірово
градської області з досяг
нутими успіхами в цьому 
році.

Хлібороби колгоспу «Зо
ря комунізму» виростили на 
площі 1400 гектарів по 63 
центнери сухого зерна ку
курудзи з гектара. Держа
ві продано 374 тисячі пудів 
хліба, або на 131 тисячу пу
дів більше, ніж передбаче
но планом, а зерна куку
рудзи продано по 244 пуди 
з кожного гектара посіву.

Колгосп достроково вико
нав плани продажу держа
ві м'яса, молока, вовни, со
няшника, картоплі, овочів 
та інших продуктів.

Хлібороби колгоспу імені 
Димитрова виростили на 
площі 1000 гектарів по 67 
центнерів сухого зерна ку
курудзи і продали державі 
з кожного гектара посіву 
по 40 центнерів цієї куль
тури.^

Збільшивши виробництво 
зерна і кормів за рахунок 
кукурудзи, колгосп продав 
державі понад 290 тисяч 
пудів хліба, або на 64 ти
сячі пудів більше плану, за
сипав насінні і фуражні 
фонди, забезпечив високу 
оплату праці колгоспників. 
Тільки в порядку додатко
вої оплати ' колгоспники 
одержують майже 35 тисяч 
пудів зерна.

В колгоспі вирощено ви
сокий урожай соняшника, 
цукрових буряків, овочів і 
значно перевиконано план 
продажу державі цих про
дуктів.
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Міністр оборони СРСР 
Маршал Радянського Союзу 

Р. МАЛИНОВСЬКИЙ.
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ЗУСТРІЧ А. І. МІКОЯНА 
З КЕРІВНИКАМИ 

РЕСПУБЛІКИ КУБА
ГАВАНА, 6. (ТАРС). Тут 

було продовжено обмін дум
ками в питаннях міжнарод
ного становиша між першим 
заступником Голови Ради 
Міністрів СРСР А. І. Мікоя- 
ном і керівниками Республі
ки Куба.

Зустріч, яка відбулася в 
президентському палаці в 
Гавані, проходила в обста
новці щирої дружби і сер
дечності.

Урочисте засідання в Кремлівському Палаці з’їздів 
на честь 45-х роковин Жовтня

тпчннх країн. Соціалізм вийшов на світову арену, пов
ний сил і віри в своє майбутнє.

Велика Жовтнева соціалістична 
лює О. М. Коснгін, дала могутній поштовх 
боротьбі народів. Сьогодні ми є свідками 
ніальної системи, її остаточного краху.

Соціалізм вивів нашу країну та, інші 
країни на широкий шлях економічного, 
науково-технічного прогресу. В 1913 році 
світовому промисловому виробництві становила трохи 
більш як 4 проценти, а частка Сполучених Штатів Аме
рики — 34 проценти. Далеко попереду Росії були також 
Німеччина, Англія, Франція. Нині Радятський Союз 
виробляє 20 процентів світової промислової продукції, 
майже стільки ж, скільки Англія, Федеративна Респуб
ліка Німеччини і Франція, разом узяті. Країни соціаліз
му виробляють нині майже 37 процентів світової про
мислової продукції. А частка США в світовому вироб
ництві помітно знизилась.

В економічних і соціальних досягненнях Радянського 
Союзу втілені найкращі ідеали і надії людства, відзна
чає тов. Косигін.

Величні наші перемоги, грандіозний розмах звершень, 
безсмертний у віках подвиг радянських людей — само
відданих трудівників, палких ентузіастів комуністичного 
перетворення Батьківщини.

Наші перемоги — це тріумф марксистсько-ленінської 
науки, створеної великими геніями — Марксом, 
гельсом, Леніним, гідним продовжувачем справи яких 
є паша могутня ленінська паптія.

МОСКВА, 6. (ТАРС). Тисячі москвичів і гостей зібра
лися в Кремлівському Палаці з’їздів. Величезний зал 
заповнили робітники столичних підприємств, члени 
бригад і ударники комуністичної праці, новатори вироб
ництва, трудівники сільського господарства Підмос
ков’я, вчені, інженери, техніки, діячі культури, воїни 
Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, сту
денти.

Бурхливі оплески залунали в залі, коли в президії 
з’явились керівники партії і уряду разом з ветеранами 
революції.

Урочисте засідання з пагоди святкування 45-х роко
вин Великої Жовтневої соціалістичної революції від
крив перший заступник голови виконавчого комітету 
Московської міської Ради депутатів трудящих О. М. Ка- 
лашников. Він падав слово для доповіді членові Прези
дії Центрального Комітету КПРС, першому заступни
кові Голови Ради Міністрів СРСР товаришеві О. М. Ко- 
сигіну.

Доповідач говорить про велич подвигу, здійсненого в 
жовтні 1917 року російськими робітниками і селянами, 
які почали, за словами В. І. Леніна, «повстання за ви
зволення народів від імперіалізму, за припинення воєн 
між народами, за повалення панування капіталу, за со
ціалізм».

Будучи закономірним результатом 
витку, Жовтнева революція проклала 
стовповий шлях до комунізму. Понад 
нині будують нове жпгтя на основі марксизму-ленінізму. 
Склалась могутня, непереможна співдружність соціаліс-

суспільного роз- 
всьому людству 
мільярд людей

революція, підкрес- 
визвольиій 

загибелі коло-

соціалістичні 
культурного і 
частка Росії в

Ен-

Зриває вітер жовтий лист
І застеля стежки між садом... 
Цей місяць прадіди колись 
Давно назвали листопадом. 
Та вдарив довгожданний час: 
Прийшла над кривдою розплата, 
I листопад старий для нас 
Відтоді став великим святом. 
Тоді «Аврори» перший грім 
Озвавсь вікам у Петрограді, 
І волю він степам моїм 
Приніс у Леніновій правді. .
І землю вбрав чудовий цвіт 
Скрізь, де брели віки похмурі.
І прапор Жовтня для століть 
Піднявсь до сонця через бурі. 
Вже пишним садом розцвіли 
Братів-народів ниви й луки. 
Ми дальнім друзям подали 
На мир і дружбу чесні руки. 
Тепер космічні кораблі 
Летять на сонячну орбіту.
І славу нашої землі 
Вітають всі народи світу. 
Вітчизно сонячна моя — 
Країно подвигу й дерзання, 
Світи на землі і моря, 
Як Ленінська зоря світання!

Терень МАСЕНКО.

ТРУДОВІ ПОДАРУНКИ
-Дг Металурги московсько

го заводу «Серп и Молот» 
гідно виконоли свої перед
жовтневі зобов'язання. Ба
гато тисяч тонн надплано
вої сталі і прокату дав ко
лектив для підприємств і 
будов столиці

■£■ Складання двох нових 
тракторів «Кировец» закін
чилось *а Ленінградському 
орденоносному Кіровському 

заводі. На радіаторах ма-

шин но пера 6 і 7. Це — 
трудовий подарунок колек
тиву до 45-х роковин Вели
кого Жовтня.

Г ооьковські автозавод - 
ці успішно освоїли випуск 
нових грузовиків ГАЗ-53 і 
на три місяці раніше стро
ку
ня по 
них частин до 
поварських машин.

виконали річне завдан- 
виробництву запас- 

сільськогос-
(Закінчення на 2-й стор.)



ЛЕНІНСЬКИМ КУРСОМ-ДО ПЕРЕМОГИ КОМУНІЗМУ!
Урочисте засідання в Кремлівсько му Палаці з їздів

на честь 45-х роковин Жовтня

і л

1

(Закінчення).

КПРС, її керівництво комуністичним 
революційної твор- 

величезного

Вся діяльність 
будівництвом є видатним зразком 
чості. Особливо плодотворним, сповненим 
історичного значення стало останнє десятиріччя, осяяне 
ідеями XX, XXI, XXII з’їздів КПРС. Сила Комуністич
ної партії завжди була і буде в незламній єдності її 
рядів, у нерозривному зв’язку з масами.

До 45-х роковин Великого Жовтня наша партія при
ходить як ніколи сильною і єдиною, тісно згуртованою 
навколо свого ленінського Центрального Комітету.

Велике місце в доповіді присвячено успішному пере
творенню в життя прийнятої рік тому XXII з’їздом 
КПРС нової Програми — великої, науково обгрунтова
ної програми побудови комунізму в нашій

Говорячії про нові великі перемоги, здобуті радян
ськими людьми за минулий рік, тов. Косигін 
яскраві, переконливі цифри. За чотири роки семирічки 
наша промисловість дала продукції на 28 мільярдів кар
бованців більше, ніж намічалося семирічним планом 
на ці роки. З часу XXII з’їзду КПРС радянський на
род добився нового значного піднесення усіх галузей 
народного господарства. План випуску валової продук
ції промисловості в 1962 році буде перевиконано, обсяг 
промислової продукції зросте за рік більш як на 9 про
центів.

Наше соціалістичне господарство, продовжує допові
дач, вступило в смугу бурхливого прогресу на основі 
стрімкого розвитку науки і техніки. Значно зросло в 
країні виробництво нових машин і агрегатів. Зросли 
темпи розвитку хімічної промисловості.

За темпами зростання капітальних вкладень у народ- 
не_ господарство наша країна йде попереду СІІІА, Анг
лії, Франції і ФРН. За 4 роки семирічки в країні буде 
введено в експлуатацію 3.700 великих промислових під
приємств, а багато діючих підприємств буде розшире
но й оснащено найновішим устаткуванням.

Підсумки 4-х років семирічки свідчать про те, що 
намічена партією програма розвитку промисловості вико
нується успішно. Але досягнення 
значнішими,

країні.

називає

могли б бути ще 
коли б vci наші працівники були неприми-

честь 45-х роковин Жовтня
ренні до хиб, коли б вони вміли в повну міру викори
стовувати переваги соціалістичної системи господарю
вання, її численні й різноманітні резерви та ресурси.

Спиняючись на питаннях сільського господарства, 
тов. Косигін вказує, що незважаючи на несприятливі в 
ряді районів умови погоди, валовий врожай зерна в 
цьому році більший, ніж у 1961 році. Такої кількості 
зерна країна ніколи не одержувала. Заготівлі м яса 
збільшились порівняно з 1961 роком на 10 процентів. 
Значно більше заготовлено молока та іншої сільсько
господарської продукції. Чимало зроблено в цьому році 
і для дальшого зміцнення матеріально-технічної бази 
сільського господарства.

Завдяки успіхам промисловості і сільського госпо
дарства неухильно поліпшується життєвий рівень радян
ських людей, з кожним роком зростає споживання про
дуктів харчування. Різко збільшилося споживання про
мислових виробів, особливо одягу, взуття та багатьох 
нових товарів, що випускаються для поліпшення побуту 
людей.

Велику увагу приділяє партія житловому будівни
цтву. За шість останніх років одержали квартири в но- 
вих будинках і поліпшили свої житлові умови — 75 
мільйонів радянських людей — майже третина насе
лення країни. Тільки протягом цього року в містах і ро
бітничих селищах буде введено в експлуатацію житлові 
будинки загальною площею 82 мільйони квадратних 
метрів.

Значний розділ своєї доповіді О. М. Косигін присвя
чує найважливішим проблемам міжнародного станови
ща, боротьбі Радянського уряду за мир і безпеку на
родів.

Він нагадує про тільки що пережиті народами світу 
надзвичайно небезпечні події, викликані агресивними 
діями Сполучених Штатів Америки в районі Карібсько- 
го моря. В основі конфлікту, відмічає доповідач, лежить 
намагання правлячих кіл Сполучених Штатів Америки 
зберегти старі, добре-таки підгнилі устої капіталістич
ного світу, затримати прогресивний розвиток людського 
суспільства. < ‘
Кубі, що вона зачепила інтереси американських 
полій.• м

США тому й «не визнали» революцію на 
моно-

Народи світу палко схвалили вжиті Радянським уря. 
лом заходи по ліквідації конфлікту. Кінець кінцем на 
основі компромісу і взаємних поступок гостроту кон- ч 
флікту тепер ліквідовано, і провадяться переговори з у' 
метою його повної ліквідації.

Доповідач заявляє, що Комуністична партія, Радян
ський уряд не виконали б свого обов язку перед наро
дом перед усім людством, коли б не подбали про те, 
щоб Радянський Союз був завжди готовим дати нищів- 
ну відсіч будь-яким посяганням на мир та безпеку на- 
родів?'Досвід другої світової війни вчить радянських 
людей тримати порох сухим. Наші славні Збройні Сили 
оснащені найбільш першокласною, сучасною зброєю і 
мають усе, щоб розгромити будь-якого агресора.

Під бурхливі оплески присутніх О. М. Косигін прого- 
лошує здравиці на честь 45-х роковин Жовтня, вели- 
кого радянського народу — будівника комунізму, на 
честь процвітання могутньої співдружності соціалістич
них народів, Комуністичної партії Радянського Союзу, 
переможного вчення марксизму-ленінізму.

На цьому урочисте засідання оголошується закритим.

Урочгісте засідання 
в Києві

В обстановці величезного патріотичного піднесення 
зустріла 45-і роковини Великої Жовтневої соціалістич
ної революції двічі орденоносна Україна — невід’ємна 
складова частина Радянського Союзу. З випереджен
ням контрольних завдань семирічки працює промисло
вість республіки, значних успіхів досягнуто і в розвитку 
сільського господарства, науки, культури.

У нарядному вбранні місто-герой Київ. У сяйві про
жекторів Жовтневий Палац культури. Ввечері, 6 листо
пада, тут відбулось урочисте засідання Київської мі
ської Ради депутатів трудящих разом з представниками 
партійних, радянських, громадських організацій і час
тин Радянської Армії, присвячене 45-м роковинам Ве
ликої Жовтневої соціалістичної революції. У величез
ному залі палацу зібрались передовики промисловості, 
будівництва і транспорту, гості з колгоспів і радгоспів, 
ветерани революції, діячі науки і культури, військово
службовці гарнізону.

Тепло зустрінуті присутніми, за столом президії зай
мають місця керівники Комуністичної партії і уряду 
України товариші О. І. Іващенко, Н. Т. Кальченко, Д. С. 
Коротченко, М. В. Підгорний, І. С. Сенін. П. 10. Ше
лест, В. В. Щербицький, М. Д. Бубновськнй, А. Д. Ска- 
ба, В. К. Клименко, П. К. Кошовий, міністри, керівники 
республіканських, київських обласних і міських органі
зацій і відомств, новатори виробництва, старі більшо
вики, діячі науки і культури.

З величезним піднесенням під бурхливі тривалі оплес
ки присутні обирають до почесної президії урочистого 
засідання Президію ЦК КПРС на чолі з вірним ленін
цем товаришем М.. С. Хрущовим.

З доповіддю про 45-і роковини Великої Жовтневої 
соціалістичної революції виступив секретар ЦК КП Ук
раїни П. Ю. Шелест.

Після урочистого засідання відбувся великий святко
вий концерт.

Урочисте засідання в Кіровограді
обирають почесну президію 
урочистого засідання — 
Президію Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу на чолі 
з вірним ленінцем Микитою 
Сергійовичем Хрущовим.

З теплим, хвилюючим 
привітанням від імені обко
му КП України, облвикон
кому, міськкому партії, 
міськвиконкому та облпроф- 
радн виступив перший сек
ретар обкому КП України 
Ф. Г. Мартинов. Привітан
ня неодноразово перерива
лося бурхливими оплес
ками.

Від імені робітничого кла
су і розвідників майбут
нього з 45-ми роковинами 
Великого Жовтня учасників

Вчора, в 
державному 
матичному 
М. Л. Кропивницького від
булося урочисте засідання 
виконкому Кіровоградської 
міської 
дящих
Ками 
гьких і 
Пій, присвячене" 45-м роко
винам Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Урочисте засідання від
крив голова виконкому мі- 
тької Ради IO. М. Кучугур- 
ний. Під склепінням теат
ру велично звучать Дер
жавні Гімни Радянського 
Союзу та Української РСР.

Під бурхливі, довго не- 
стихаючі оплески присутні

КОМБАЙНЕРУ, ЛАНКОВОМУ КОЛГОСПУ 
«НОВЕ ЖИТТЯ» СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

тов. Р0МАНЮКУ 0. І.
Дорогий Олександре Івановичу!

Центральний Комітет Комуністичної партії Украї
ни і Рада Міністрів Української РСР гаряче поздо
ровляють Вас і всіх членів Вашої ланки з великою 
трудовою перемогою. При зобов’язанні зібрати ком
байном «Херсонець-3» кукурудзу на площі 400 гек
тарів Ви фактично зібрали з площі 641 гектар 1 
намолотили 27537 центнерів кукурудзи в качанах. 
Закінчивши збирання в своєму колгоспі, Ви палко 
відгукнулись па прохання механізаторів Київської 
області — передати свій досвід — 1 зібрали на Ки
ївщині кукурудзу з площі 120 гектарів. Отже, 
всього комбайном «Херсонець-З» зібрано 761 гек
тар кукурудзи, зобов’язання перевиконано майже 
вдвоє.

Ви і Ваша ланка показали також зразок в ефек
тивному використанні зрошуваних земель на півдні 

країни. На площі 51 гектар вирощено по 
центнера кукурудзи в зерні, на 40 гектарах 
45,2 центнера < 
2° Цен^нера гороху, на площі 40 гектарів —

4

го посіву на площі 18 гектарів одержано по 250 
центнерів з гектара зеленої маси з качанами, на 
40 гектарах — по 20 центнерів кукурудзи сорту 
«буковинський-3» в повній стиглості.

Досвід Вашої роботи, кращого механізатора рес
публіки, і всієї ланки по одержанню двох врожаїв 
на зрошуваних землях заслуговує всілякого наслі
дування.

Центральний Комітет Комуністичної партії Ук
раїни і Рада Міністрів Української РСР бажають 
Вам і всім членам Вашої ланки нових успіхів у ро
боті, доброго здоров’я 1 щастя в особистому житті.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАДА
комітет МІНІСТРІВ

КП УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
)\\\4Д.ДЛДЛДДАДДДДДДДДДДдддААДддддддддддддддддддддддддддд 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 7 листопада 1962 р. 2 стор.

Українському 
музично-дра- 

театрі імені

Ради депутатів тру- 
разом з представни- 
партійних, громад- 
військових організа-

урочистого засідання гаряче 
привітав ударник комуніс
тичної праці заводу «Чер
вона зірка» В. К. Белімов. 
Від імені колгоспного се
лянства з щирим вітанням 
виступила агроном колгоспу 
імені Шевченка Кіровоград
ського району Г. О. Костен
ко.

Про незламну єдність ра
дянського- народу і його 
Збройних Сил говорив вій
ськовослужбовець В. І. Ус- 
тинов. Він запевнив, що ра
дянські воїни пильно 0X0-

роняють завоювання Вели
кого Жовтня, досконало 
оволодівають бойовою тех
нікою і зброєю, безустанно 
зміцнюють могутність на
ших славних Збройних Сил.

З палкими привітаннями 
виступили кандидат еконо
мічних наук Т. П. Кушні- 
рова, старий більшовик 
С. К. Королюк, учениця тех
нічного училища Людмила 
Чепель.

Після урочистого засі
дання присутні проглянули 
виставу М. Шатрова «Іме
нем революції». (РАТАУ).
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80,2
- по 

озимої пшениці, на 18 гектарах —: 

по 28,1 центнера озимого ячменю. Після повторио- 

центнерів з гектара зеленої

ХОРОША традиція у радянських людей: підносити 
трудові дарунки, плоди діяльності рук і розуму, 

до дня народження своєї Вітчизни — Жовтневої річ
ниці.

Конструктори червонозорівських сівалок теж ніколи 
не порушували цього звичаю. Нині у нас особливо цін
ні подарунки Жовтню. В 1963 році завод запустить у 
виробництво в три рази більше нових машин, ніж у 
нинішньому році. А це означає, що створено багато но
вих марок сівалок — до
сконаліших, 
ших.

Приміром, 
сівалка кСКНК-6» для квад
ратно-гніздового посіву ку
курудзи. Нова машина за
безпечує посів на великих 
швидкостях. Вона може 
працювати з швидкістю де
сять кілометрів на годину, 
в той час як існуюча за
раз «СК.ГН-6А» рухається 
не більше 7 кілометрів за 
годину. Переваги тут оче
видні. Впровадження у ви
робництво нової сівалки 
дасть країні 2944000 карбо
ванців річної економії.

Тепер колектив спеціаль
ного конструкторського бю
ро «Червоної зірки» звер
тає особливу увагу на кон
струювання широкорядних 
сівалок. У нас нещодавно 
створено широкорядну сі
валку для пунктирного посі- 
в!) кукурудзи. Випробування її довели, що наша маши
на має безліч переваг перед аналогічною американською 
сівалкою «МакЖормік» — вона легша, дає якісніший 
посів, зручна в експлуатації, може одночасно вносити 
добрива та гербіциди.

Сівалка для точного висіву одноросткового насіння 
буряка, овочева сівалка, новий розкидач добрив дія

до-
продуктивні-

кол<біяована

саду — ці та інші машини вийдуть на поля країни вже 
наступної весни.

Серед тих, хто творить ці потрібні машини, багато 
молодих. В конструкторське бюро приходять випускна-
і
молоді. І в кожного 
ління.

Вже здобули визнання такі молоді конструктори, як 
А. Козаченко, Б. Пересунько, В. Савчук, Л. Середа. 

Успішно працюють над ство
ренням нових машин Л. Се
менов, Б. Проценко, В. Ста
родубцев, Л. Пирогов та 
інші.

Серед конструкторів, лю
дей технічної творчості від
значаються неспокоєм по
стійного пошуку молоді ра
ціоналізатори. Пропозиції 
наших товаришів В. Гулі, 
Г, Пеккермана, М. Федо
сеева завжди спрямовані на 
головне 
щення технологічної 
струкції. І

Переважно молодь увій
шла в групу по модерніза
ції і автоматизації існую
чих конструкцій. Ця творча 
робота захопила молодих 
спеціалістів І. Гультяева, 
В. Даниленка, Л. Трубіну. 

Один з молодих конструк- 
торів нашого бюро, талано
витий інженер Сергій Шмат 
у нинішньому році одержав 
медаль Всесоюзної вистав
ки досягнень народ-

ки вузів,, ростуть інженерні кадри і з числа робітничої
— свої творчі пошуки, устрем-

*
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Євген КОССОВ за роботою. ПОЛЯКОВ (зліва) та

’.V. •
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Фото Л. Болотіна.

економі/о, покуп
кой-

Нщ)гнсттік-тп^ОрСТва- За бурякосійну сівалку, провідніїч 
м - РУ- 11 ЯК01 він бУв-

широЇЇГпппОгт'и силр молодих, виходять їх думки на 
Жовтнем Р Ір' в,^критий для них історичним

: Ю. ВАНІН,
шженер-конструктор заводу «Червона зірка».



Ще 21 жовтня 
рапортував про 
річної програми

Дніпро працює 
на комунізм

ПІД напором Кремен
чуцького моря без упину 

обертаються турбіни Кре
менчуцької ГЕС. В усі кін
ці республіки йде дешева 
живильна електроене р г і я 
потужного гіганта на Дні
прі. Свято великого Жовт
ня експлуатаційники зустрі
ли славними трудовими пе
ремогами, 
колектив 
виконання 
і до сьомого листопада ви
робив понад план 60 міль
йонів кіловат-годин електро
енергії.

За рахунок економії ви
трат енергетичних потуж
ностей на власні потреби 
працівники змін заощадили 
5 мільйонів 700 тисяч кіло
ват-годин електроенергії.

Найбільших успіхів у пе
реджовтневому змаганні до
билися слюсар Леонід Ки- 
риченко, черговий інженер 
Василь Большаков, черго
вий машиніст турбінного за
лу Людмила Хохотва 
інші.
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РАПОРТУЮТЬ 
олександрійці

200 ешелонів надпланово
го вугілля і 37 ешелонів 
брикету дали в подарунок 
Жовтню вугільники Олек
сандрії.

Чудово зустрічають свято 
і робітники підприємств 
міста. Переможець перед
жовтневого змагання — 
електромеханічний завод. 
Цей колектив достроково 
виконав план десяти міся
ців і дав країні зверхпла- 
нової продукції на 60 тисяч 
карбованців.

ТГЬБІБЛІОТЕЦІ інституту 
марксизму-ленінізму ЦК. 

КПРС багатолюдно. Бібліо
текарі ледве встигають об
слуговувати відвідувачів. 
Ось до столу підходить не
високий на зріст, худорля
вий чоловік. Мабуть, йому 
вже за шістдесят.

— Будь ласка, «Памятник 
борцам революции, погиб
шим в период с 1917 по 
1921 гг.». ч

Він бере книгу і почи
нає схвильовано гортати. 
Що зацікавило в збірнику 
старого ветерана?

Коротенькі довідки-некро- 
логи. Ім’я, прізвище, ким 
був, коли загинув. Гортає 
полковник сторінки, інколи 
натрапляє на прізвище то
вариша — бойового сорат
ника. Тоді надовго замис
люється, мовчки вдивляєть
ся в пустоту, згадуючи 
славні «дела давно минув
ших дней...». І знову схиляє
ться над книжкою. Раптом 
затремтіла рука, здивовано 
піднялись плечі. Що це? 
Не може бути! Але ж ясно 
сказано: «Башашин, син се
лянина. Більшовик. Комісар 
кавалерійського дивізіону... 
Зарубаний разом з коман
диром полку...»

Він підійшов до бібліоте
карки, сказав перше, що 
збрело в голову:

— Дівчино, а я живий.
— Громадянине, тут не 

місце для жартів,—суворо 
відповіла.

—Які там 
сміявся. — 
сюди.

Полковник 
книжку, показав, де читати.

— «Башашин. Син селя
нина», — все ще нічого не 
розуміючи, читала праців
ниця. — То й що з цього?

— А те, що саме я і є 
Башашин. Олександр Олек
сандрович Башашин. От по-

жарти, — роз- 
Ось погляньте

простягнув їй

РАДІСТЬ
ПЕРЕМОГИ
БАГАТО перемог і радос

ті приніс нам перший 
післяз’їздівськнй рік. Тому 
з такою гордістю зустрічає 
сьогодні наш народ славну 
Жовтневу річницю, підно
сить їй* трудові подарунки.

В цей день мені теж за
хотілось поділитись з усіма 
своєю радістю, розповісти 
про себе. Адже кажуть, що 
розділена радість — дві 
радості.

Вже шість років працюю 
я на фермі колгоспу імені' 
Суворова Рівнянського ра
йону. Прийшла сюди таким 
несміливим, сором’язливим 
дівчиськом. Ніяк не віри- 
лось, що буду працювати 
самостійно.

Поставили мене спочатку 
до телят. Два роки догля
дала їх. Але хотілося чо
гось серйознішого, відпові- 
дальнішого. Та й дівчата 
стали мені говорити: «Доки 
ти будеш біля телят сиді
ти?» От і почала я тоді про
сити, щоб призначили мене 
дояркою.

Доручили мені групу з 
тринадцяти 
роки минуло 
я й досі не забула тих днів. 
Тепер уже можна призна
тися, як було важко. Іноді 
здавалось, що не витримаю 
і знову повернусь до своїх 
телят. Але було соромно: 
що я, гірша інших? Ну, ні, 
думаю, не Відступлю. А дів
чата, видно, добре розумі
ли мій настрій. Непомітно 
старались допомагати. 1 яка 
ж вдячна була їм за цю 
підтримку. Ніколи не забу
ду, як багато допомогла 
мені зоотехнік Т. А. Кле- 
тіна.

Поступово справи почали 
налагоджуватись. Звикла до 
корів, а вони до мене. Ра-

корів. Чотири 
з того часу, а

організовував 
на мітинги.

щастило: сам про себе не
кролог прочитав.

Коли вибухнула Лютнева 
революція, молодому столя
рові люберецького заводу 
Олександру Башашину ми
нуло всього вісімнадцять ро
ків. Та вже через місяць 
він став більшовиком. З ра
дістю виконував партійні 
доручення: розповсюджував 
літературу, 
доповідачів
Жовтневу революцію Олек
сандр зустрів секретарем 
заводської партійної орга
нізації.

Вранці 25 жовтня (7 ли
стопада) Башашину по
дзвонили з Москви:

— Присилайте людей за 
зброєю.

Разом з п’ятнадцятьма 
товаришами поїхав і Олек
сандр. А наступного дня роз
почались на вулицях і пло
щах Москви бої. В них бра
ли участь і представники 
люберецького заводу.

Одним з перших Олек
сандр, Башашин записався 
в щойно створений загін 
Червоної Гвардії. Незаба
ром став бійцем червоно-

П. ІВАЩЕНКО.
Рівнянський район.

піше я й не думала, що 
тварини так все розуміють. 
А вони навіть вдячними мо
жуть бути. Чим лагідніша 
ти з ними, чим краще до
глядаєш їх, тим добрішими 
стають вони. Цінять коро
ви ласку і любов.

Коли надої піднялись, 
вирішила я збільшити гру
пу. Тепер у мене 15 корів.

Не помилюсь, коли ска
жу, що найбільше мені до
поміг оволодіти складною 
професією наш дружний 
колектив. Дівчата на фер
мі — хороші, працьовиті. 
Вміють повеселитися, але 
коли вже працюють, то й 
глянути любо. Біля таких 
і самій хочеться кращою бу
ти. А рівнятись є на ко
го — Галя Іванова та Же- 
ня Іващенко вже давно 
виконали свої річні зобо
в’язання.

ЇТ РО ЦЕ ще не оповіще- 
но, як кажуть, офіційно 

не оголошено. Але по об
личчях можна здогадатися, 
що всі вже знають. І ті, хто 
закінчує нести передсвятко
ву вахту, і ті, хто прийшов 
заступати на зміну. Попе
реду мене по східцях на 
другий поверх піднімаються 
Рая Бондаренко, Таня Ма
малига, Людмила Сірчен- 
ко — цьогорічні випускниці 
десятого класу місцевої 
школи. Тепер на заводі во
ни «свої». їх часто можна 

Обшукували 
колишніх пред- 
правлячих кіл, 

і

гвардійського летючого за
гону по боротьбі з контрре
волюцією, 
квартири 
ставників 
обеззброювали юнкерів 
білогвардійські банди. Нев- 
довзі молодого більшовика 
обрали делегатом на Мос
ковську окружну партійну 
конференцію. Тут він впер
ше у житті побачив і почув 
Володимира Ілліча Леніна. 
Це справило на хлопця не
забутнє враження.

В березні 1918 року загін 
був кинутий під Краснодар 
для розгрому військ Корні- 
лова. Четвертого травня Ба- 
шашина відкомандирували 
в Москву для навчання в 
школі інструкторів-агітато- 
рів при Всеросійському 
Центральному виконавчому 
комітеті. Саме тоді з гру
пою курсантів Олександру 
пощастило потрапити у Ве
ликий театр, коли там про
ходило засідання V Всеро
сійського з’їзду Рад. Висту
пав Ленін... Втретє йому 
вдалося почути великого 
вождя революції на мітин
гу в першій половині липня. 

Я в цьому році зобов’я
залась надоїти по 2.500 літ
рів молока від кожної ко
рови. Добитись цього мені 
в значній мірі допомогло 
змагання з дояркою кол
госпу імені Чапаева Ново- 
українського району Лідою 
Кудрею. Намагалась не 
підвести рідний колгосп і 
район. Тому й старалась з 
усіх сил. Потім мені захо
тілось зробити і свій пода
рунок Великому Жовтню — 
виконати річне зобов’язан
ня до цієї дати. За десять 
місяців я йадоїла на кож
ну корову по 2.571 літру 
молока. Я не соромлюсь 
зараз своєї радості. Адже 
ця перемога здобута моїми 
руками, моєю працею.

І ще хочеться сказати, 
що ніяка робота не страш
на, що всього можна доби
тись, коли дуже захочеш 
цього і коли знаєш, що цим 
ти принесеш користь.

зустріти разом. Та, мабуть, 
ще не забулися шкільні ро
ки. Я певен, що жвава роз
мова між ними, — про цю 
ж новину. Хочу наздогнати 
дівчат, та зустрічаюся з по
глядом вестонщика Анатолія 
Шаповалова і повертаю до 
продуктового цеху.

— Поздоровляю...
Анатолій вже також знає. 

Спершись на поручні, ми 
якусь мить мовчимо. Кожен 
з своїми думками. Анато
лій усміхається. Я дивлю
ся, як Василь Пасічниченко

Між тим, з фронту йшли 
звістки, одна тривожніша за 
іншу. Не закінчивши на
вчання, всі курсанти попро
сили негайно відправити їх 
в діючу армію. Олександр 
Олександрович брав участь 
в боях за визволення Цари
цина.

У свій час закінчив Ле
нінградську військово-полі
тичну академію, займав 
керівні посади в Радянській 
Армії: був комісаром кава
лерійської бригади, началь
ником політвідділу авіаде
сантної бригади. Йому в 
числі перших присвоїли 
звання полкового комісара.

Зараз Олександр Олек
сандрович Башашин на пен
сії. Але не сидиться вдома 
ветеранові. Він часто зуст
річається з школярами і 
студентами міста, ділиться 
з ними спогадами. От і на 
цьому знімку ви бачите 
Олександра Олександрови
ча Башаиіина, який розмов- „ .
ляє з групою старшокласни- фкількома^суміжними профе- 
ків іиколи-інтернату № 2 Г 
імені 10. Гагаргна. у

м. Кіровоград.

зовнідбайливо обтирає 
центрифугу.

— Як чисто у вас.
— А пригадуєте, 

був наш цех ще два 
тому. Тоді навіть на 
них зборах говорили 
бруд і мотлох в продукто
вому... Тепер, слово честі, 
як тільки око побачить на 
підлозі або ще де краплю 
патоки (буває ж, що часом 
бризне), рука сама тягне
ться, щоб витерти...

Анатолій обриває фразу 
і поквапливо повертається 
на робоче місце.

Я йду далі по заводу, а 
в думках переношуся десь 
за років двадцять наперед. 
В одній з алей парку (мо
же, в каштановій чи то
полиній, липовій або кле
новій) зустрілися ми, старі 
кадровики заводу (в неділю 
чи просто після зміни).

— А пригадуєте, як 
кладали ми цей парк

яким 
роки 

од- 
про

І
 45-х рої 
дові бу. 
підпоиєї

за- 
__ _  . в 
шістдесят другому році. Се
ред чистого степу розбили 
алеї, висадили оці, тоді ще 
маленькі, тендітні деревця.

— В тому ж таки році 
ми вперше уквітчали тери
торію заводу клумбами кві
тів. І коли вони заграли 
своїми барвами, ми раділи 
й дивувалися, чому раніше 
цього не зробили...

— Тоді ми вперше сер
йозно задумалися над есте
тикою праці, пофарбували 
устаткування заводу в такі 
відтінки, які б створювали 
затишок, підносили наст- 

г рій...
І — Так, ми тоді вчилися 
Ькити і працювати по-кому- 
ністичному. Напередодні 

роковин Жовтня заво- 
'мо присвоєно звання 

'підприємства комуністичної 
: праці...
! Отже, ще не оголошено, 
!але сьогодні вже всі знають 
,—заводові присвоєно почес
ане звання. У кожного на 
І обличчі стримана радість. 
(Робітники сприймають цю 
(звістку, як належне. Я про- 
(бую підсумувати, проана
лізувати те, що зроблено, 
(чого досягнуто за останній 
•час.
• Перш за все, безумовно, 
'праця. Вона — своєрідний 
'конденсатор, дзеркало сум
лінності, свідомості кожно- 
*го зокрема і колективу в 
'цілому. 124. Це процент ви
конання виробництва цукру 
за 10 місяців. Так, так, доб
ре. А що ми мали в мину
лому році, за такий же пе
ріод? 104,6 процента. Зараз 
(Кожен робітник володіє 

,сіями. 207 чоловік пройшли 
(Курси по підвищенню вн- 
іробничої кваліфікації. Від
крито курси, шоферів і мо-

понад 
Один за од- 
факти в па-

Ставерський,

тоциклістів. Перша група 
мотоциклістів (35 чоловік) 
вже випущена. При заводі 
працює університет культу
ри, який відвідує --------
двісті чоловік. " 
ним спливають 
м’яті.

Володимир
Леонід Сірченко, Зіна Бі- 
дерман, Валентин Ткаченко, 
Надія Токаренко, Петро 
Гончаренко, Людмила По- 
лесюк, Галина Гребенюк... 
Список довгий. Це ті, що 
навчаються заочно у спе
ціальних учбових закладах 
і вечірній школі.

За високі трудові досяг
нення у березні колективу 
заводу було вручено пере
хідний Червоний прапор 
Ради Міністрів Української 
РСР і Української респуб
ліканської ради профспілок. 
Зараз вихід цукру з буря
ків у нас по Кіровоград
ському цукротресту найви
щий— 14,57 процента. Це — 
в середньому за два місяці 
нового виробничого сезону. 
В останній же декаді до
сягнуто — 15,23 процента, 
йдемо з наростанням по 
всіх показниках.

Так має бути й надалі. 
Адже присвоєння почесного 
звання — це своєрідний 
атестат на зрілість. І його 
треба виправдати.

На заводі переважає мо
лодь. 98 членів ВЛКСМ на
лічує комсомольська орга
нізація. У кінці минулого 
місяця члени комсомоль
ського комітету обговорюва
ли план роботи на листо
пад. Була запропонована 
тема зборів «Що значить 
жити і працювати по-кому- 
ністичному». Ми вже не раз 
розмовляли на цю тему. Те
пер же хочеться поговори
ти більш широко. Праця, 
побут, сім’я, культура, 
спорт. Як кожний з нас сьо
годні ставиться до всього 
цього? В чому вбачає рост
ки нового, комуністичного? 
Як розуміє поняття «куль

турна людина»? Адже непра
вильно було б вважати так: 
нам присвоїли звання ко
лективу комуністичної пра
ці, отже тепер у нас все га
разд, ми все вміємо, все 
знаємо.

Ми йдемо у велике май
буття. І нам треба рости, 
збагачуватись інтелектуаль
но, духовно, фізично.

Ігор СКАЛЕЦЬКИЙ, 
секретар комітету ком
сомолу.

Капітанівський 
цукрозавод,
Нопомпргородський 

район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
7 листопада 1902 р., З стор.
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Палаці з’їздів у вели

кому святковому концерті виступив Кіровоград
ський самодіяльний танцювальний ансамбль «Яг- 
рань». Щиро, гаряче аплодували молодим танцю
ристам москвичі.

Перед від’їздом ансамблю у Москву наш корес
пондент зустрівся з керівником 
єм Михайловичем Кривохижею 
відповісти на декілька запитань.

— Анатолію Михайловичу, що
СТОЛИЦІ?

І ^ЧОРА в Кремлівському

<

і
$

•X♦

ансамблю Анатолі- 
і попросив його

покаже колектив у

— До святкового концер
ту ми готуємо один номер— 
український гопак. Ми — 
єдині представники Украї
ни в цьому концерті. Над 
танцем працюємо давно. 
Звичайно, не хочеться чер
воніти перед москвичами. 
Та ще виступатимемо в Па
лаці з'їздів! Хлопці і дівча
та працюють зараз як ніко
ли, з особливим піднесен
ням і ентузіазмом.

— Що нового в програ
мі ансамблю?

— Ми залишили лише 
п'ять номерів з старої про
грами. В цілому ж вона но
ва. В дні перебування у 
столиці нам доведеться ви
ступати перед робітниками 
московських фабрик і заво
дів. Тому нову програму по
будували так, щоб позна
йомити глядачів з минулим 
і славним сучасним нашого 
коаю, України. «З берегів 
Ятоані» — так називається 
наша програма. Через все 
перше відділення концерту

червоною ниткою проходить 
одна думка: історія краю.

Засобами танців розпові
даємо про гірку минувшину 
українського народу, йЬго 
боротьбу з турками, поль
ськими панами. Все це але
горично пов'язано з Ят- 
ранню.

Колись, як розповідає іс
торія, річку ^засипали каме
нем, піском, щоб забрудни
ти джерело, не дати воді 
бити на повну тилу. Ця ідея 
і проходить в танцях. І за
ключний танець
повноводна Ятрань в наш 
час. Джерело пробило собі 
дорогу, побачило світ. Ріка 
розлилась широко, вільно. 
Веселий, життєрадісний та
нець розповідає про це гля
дачам.

Друге відділення пройня
те ідеями миру, дружби між 
народами нашої країни, 
країн народної демократії. 
Виконуватимуться тут, в 
основному. танці народів 
СРСР, польські, румунські,

весна,

угорські, чеські народні 
танці.

— Хочеться, щоб Ви роз
повіли про нових учасників 
ансамблю, їх роботу.

— За останній час ан
самбль обновився. Якщо го
ворити мовою цифр, то про
центів на 30—40. Це добре. 
Добре тому, що до нас 
прийшла талановита молодь. 
З підприємств, середніх 
шкіл, заводів. От, наприк
лад, колишні учні — Воло
димир Очкалов, Вячеслав 
Терещенко, Таня Мирненко, 
Таня Вознюк. З автобусного 
парку прийшов Іван Вар
ченко. Анатолій Саврасов і 
Володимир Цибульський — 
з агрегатного заводу, а Ва
лерій Чалий — червонозорі- 
вець. Володя Дворовенко і 
Віктор Нікулін — вихован
ці Палацу піонерів. Працю
вати з новачками доводить
ся більше, та вони нас не 
підводять. В колективі що
до цього хороші традиції— 
один' одному завжди допо
може.

— Багато пішло з «Ятря
ні» в професійні колективи? 
Цікаво, в які?

— Шість чоловік. От, на
приклад, Діда Денисенко — 
в Північному народному хо
рі, Станіслав Волинський — 
в колективі Черкаського ан
самблю пісні і танцю. В Мо-_ 
гилівський ансамбль пісні і 
танцю пішли,.Володимир Го- 
рінний, Вс'гиль Босий та 
Анатолій Душак.

А ><:• • а

І

Володимир ДРОЗД.

І
1

здіймає сірі 
Великий сріб- 

нетерпеливо 
плавно виру-

Ш АДРИВНО ревуть мото- 
■ ■ ри. Ще мить, і пружний 
потік повітря 
сувої куряви, 
лястий птах, 
здригаючись, 
лює на старт.

Якось сумно залишатися 
на землі, коли бачиш від- 
літаючий корабель. Хочеть
ся податися в блакитний 
простір неба разом з таки
ми чудовими людьми, як 
командир літака С. Яко
венко, борт-радист М. Си
монов і борт-механік В. Бур
лаков. Цей дружний екіпаж 
займає перше місце і бо
реться за звання комуніс
тичного.

— Я люблю свою профе
сію, — розповідав нам пе
ред вильотом С. Яковен
ко. — А передавати 
знання і вміння
майбутнім пілотам 

найбільше

свої 
молодим 

— для 
задово-

— Розрахунки і дії при 
виході на нову лінію вико
нано правильно, — спові
щає по мікрофону неви
димому пілоту інструктор.

І ось перед нами той, 
кому віддавались команди, 
хто щойно завершив нелег
кий «політ». Це — слухач 
В. Корнєєв.

— Як самопочуття? — 
запитуємо.

— Відмінне!
Головна мета школи — 

перепідготовка пілотів ци
вільної авіації. їх вже випу
щено не одну сотню. Та не 
числом гордиться 
трудовою славою 
нів.

Мужніють крила 
ців. Нещодавно
тут Євген Рекала. Зараз він 
очолив екіпаж комуністич
ної праці в Краснодар!. Це 
ж можна сказати і про 
І. Руделя та багатьох інших 
господарів безкраїх голу
бих трас.

Ю. КДМІНСЬКИЙ.
Фото Н. Ванька.

'о 0- о 
о о о о о о

школа, а 
своїх уч-

вихован- 
навчався

ф*? ФФФФФФФФФФФОФФФОмене
хлення.

За кілька хвилин до стар- 
£ту екіпаж літака та слухачі 
<£школи льотної підготовки 
<>В. Чернишов і В. Савін ще 
£і ще раз зважували тут, на 
Фземлі, всю трудність польо- 
^ту.
<5 І ось старт! Безкрає небо 
^/гостинно приймає своїх ста- 

і закусили грибками. Потім ^рих і нових друзів. Воно 
вийшли на .маленьку естра-^відкриває для них розкіш- 
ду і заграли. Піаніст роз-^ 
чепірював пальні і щосили

(ВОЛОДИМИР Дрозд— 
молодий україн

ський письменник. Йому 
лише 22 роки. Щойно 
він видав книжку «Люб
лю сині зорі». З цієї 
збірки пропонуємо ува-

< зі читачів новелу «Ча-
< ча-че!». <

НІГ був сухим і легким, 
^неначе лебединий пух. 
Він сіявся з неба крихіт
ними поодинокими блискіт
ками і білими горбатими ті
нями зависав у мереживі 
гілок. Дерева здавалися 
дбайливо підмальованими 
талановитим художником. 
А сніжинки сипались, сипа
лись, сипались із бездонно
го неба, мерехтіли в спала
хах вуличних ліхтарів і за
плутувались на віях Вале
рії. Вона нагадувала каз
кову сніжинку. Я так і ска
зав їй:

Ти сьогодні 
сніжинка.

Вона розсміялась, 
розсміявся, бо нам
було весело. Ми йшли буль
варом, узявшись за руки, 
як діти. В кінці бульвару 

синьо-малиново спалахували 
конвульсивні реклами рес
торану. Дихалось легко і 
смачно. Холодок морозних 
блискіток лоскотав горло.

— Ти мене любиш? — 
у котрий раз питала Вале
рія, і я відповідав теж у 
котрий раз, бо в маревнім 
танку срібних мініатюрних 
метеорів хотілося говорити 
про любов.

неначе

Я теж 
обом

*

і

Валерію, 
навішений.

на обстрнже- 
алеї біліі-

поглянь.
Ні,

— Люблю...
- — Говори...

Вона щасливо посміхала
ся сірими оченятами під за
сніженими віями.

— Я люблю
— Тихше, 

Люди...
Сніг зависав

них кущах обабіч 
ми пригоршнями.

— Ти лишень 
Неначе хризантеми,
справді, як хризантеми.

Ми пливли, узявшись за 
руки, мов діти, між білих 
хризантем. Кожна гілочка 
молодої тополі взялась кри
жаною оболонкою. І кожна 
гілочка звучала ніжним, 
скляним дзвоником. Небо 
над містом було темним і 
хмарним, а ледь нижче, під 
хмарами, біло-рожева мла 
дихає. 1 вогники телевежі— 
неначе ранки па живому не
бі.
• Ми підійшли до рестора
ну. Двері відчинилися важ- 

Потім вони грюкнули 
нами, а сивобородий 

п - вклонився нам.
полотнищами

КО.
за 
швейцар
Дим сизими 
виснув над столиками. Ми 
замовили молоденькій на
фарбованій офіціантці вино 
і чекали. За сусіднім столи
ком сиділо п’ятеро повно
щоких чорнявих циган. Во
ни випили по стопці білої

У СВІТІ ЦІКАВОГО

• •

ними по жовтих 
Тендітненький, 

хлопчина, скри- 
смичком очмані- 
Третій піднімаз 
над головою і 
його, мов гімна- 

Найповніший, 
віртуозно
' •

тарабанив 
клавішах, 
ще зовсім 
галь пиляв 
лі струни, 
акордеон 
розтягував
стичну гуму, 
ожирілий циган віртуозно 
нокаутував барабан, під
стрибуючи та вихляючи сво
їм діжкувати станом. П’я
тий музика спокійно сидів 
на стільці і старанно нади
мав щоки.'

Раптово труба завереща
ла, рявкнув акордеон, глу-

• л

,□□□□□□□□□□□ сапсзосоп □□□□□□□□
□ оЗ альбома художника „Листопад

.9

В комсомольському штабі по кукурудзі. □ □ о
На фермі, де завідуючим т. Недбайленко« 

А. МИХЛІКА-

(

ну «аудиторію» для учбо
вих занять.

Неохоче залишаємо аеро
дром. Легковий автомобіль 
котить по м’якому килиму 
багряного листя. Легкий ві
терець .безжалісно роздягає 
молодий парк, кружляє 
жовтавим листопадом. Цей 
парк виростили вихованці 
школи. Та хіба тільки до 
парку приклали руки май
бутні пілоти. Вони споруди
ли стадіон, своїми силами 
встановили спортивний ін
вентар.

...Приміщення, в яке ми 
щойно зайшли, має незви
чайний вигляд, хоч і нази
вається шкільним класом. 
В кімнаті турбогвинтовий 
двигун, стіни завішені 
складними схемами.

— Зараз курсанти вивча
ють машину «АН-24», — 
говорить начальник циклу 
авіадвигунів Г. А. Лещенко.

Уважно слідкують двад
цять п’ять пар очей за на
становами педагога. Попе
реду в них — три роки на
пруженої праці в класах і 
в повітрі. Але вже сьогодні 
кожен з них вбирає в себе 
необхідні знання, щоб після 
одержання путівки в небо 
дійсно бути на висоті.

15—16! Підійти до
радіостанції курсом 120 
градусів!

у — Визначити бік розво- 
Ч роту!

— Кут еиходу 60 граду- 
<>сів!

Чітко лунають команди. 
<$;Але чому ж не чути шумів 
^двигунів? Про який кут ви- 
<£ходу йде мова, коли ми 
£ перебуваємо на землі?

Інструктор В. Баранов 
в посміхається:

— Так, на землі. Але най- 
<Гновіші тренажери дозволя- 
<: ють нам розв’язувати 
^складні практичні завдання 
<• й без неба. Курсант в тре- 
^нажері може вільно іміту- 
<,вати політ по приладах, за- 
^•безпечення «сліпого» при
землення...

На пульті управління, за 
5* яким перевіряються всі 

’ «польоти», спалахує черзо- 
на лампочка.

ли-«
Ч/ 

нз-/.> 
ГО-

<5 
О

І 
тині жовтіли масні пля- 
ми. Слова пісні були чужи- % 
ми, і таємниче губилося 
п’яному гомоні:

_  Чз-чз-чз! -- ___ - .
Ми лишили гроші на сто та 10 *“• печ°Ра-. . м 2 ЇХ X Кінотса'гг‘ Л ірпи/нпгі.ип.

ЛІ і вийшли з ззлу. Моло-<?го «ПІД 
денька офіціанткз збиралал 
фужери з недопитим вином. 
Сивий швейцар запобігливо 
відчинив двері.
соромно. у!

— Ча-ча-ча! <•;
Ми йшли бульваром і шу-Ф

кали хризантем. Але їх уже^ 
не було. На обстрижених § 
кущах білів звичайнісінький^ 
сніг. Сніг сіявся з похмуро- <5 
го, зморшкуватого неба.^ 
Воно, як завжди, злегка ро- 
жевіло над містом. 1 об-<>
леденіла тополька не дзве- 
ціла, як ми не дослухалися. 0 
А на телевежі застережли 
воі горіли червоні ліхтарі. <9

— Ти мене любиш? — <•> 
спитала Валерія.

— Ча-ча-ча!
Я мовчав. Хотілось мов-$ 

чати. Шукав, що загубив, 
не знаходив. А між землею О 
і небом:

Ча-ча-ча!..

<У

іиачи болісний дзвін піаніно 
зойкнула і замовкла скрип
ка, а під солодко-трпвож < 
ний тріск барабанів і 
'тавр музики змовницьки 
близили один до одного 
лови і гаркали:

— Ча-ча-ча!
У фужерах темно-червоно 

іскрилось вино. На скатер-0
• • _ • ____

О
в

КОЛЬОРОВА
ДЕРЕВИНА

СПІВРОБІТНИКИ Му- 
канівської лісової до- 

станції роз- 
й успішно за- 

об-

ч слідної 
к робили 
\ стосовують способи 
\ лагороджування бука на () 
х пнї. Маляри-хіміки просо- І) 
/ чують дерева різними ре- 0 
л човинами. Це надає де- 0 
л ревині певного кольору. 
Л Дерево можна забарви- 
Л ти під волоський 
Л та інші рідкісні 
(9 Поліпшуються 
() властивості 
0 Вона 
О проти
С вдалися вже досліди 
ч забарвленню граба, бере- 
V зи, осоки, вільхи та ін- 

тих порід.

стає 
гниття.

горіх 
сорти, 

механічні 
деревини, 
стійкішою 

Вченим 
по

о 
о 
о 
о б 
п 
о 
о 
о о 
о 
о б
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МІСТА!
Кінотеатр 

< ЛОДШИП 
412 год.. 2 
<?10 хв. дня,

«Мир». 
БРАТ», 
год. 05 
6 год. 15 хв

«мій мо- 
Початок о 
хв., 4 год.

., 8 год.

- Кінотеатр імені Дзержннсько- 
. їм. ОДНИМ НЕБОМ».
/Початок о 1 год. ЗО хв., З год. 
^10 хв., 4 год. 50 хв. дня, 6 год. 
<Г30 хв., 8 год. 10 хв. та 9 год. 
Х50 хв. вечора. Для дітей «СВАР- 

Нам було £ КА В ЛУКАШАХ». Початок о

9 год. ЗО хв. та II год. ЗО хв. 
ранку. На літньому майданчи
ку «ПІД ОДНИМ НЕБОМ». 
Початок о 7 год. вечора.

Кінотеатр «Сивашець». «ГУ
САРСЬКА БАЛАДА». Початок 
о 12, 2, 4 год. дня, 6, 8 та 10 
год. вечора. Додаткові фільми 
«ТРИ КУБКА» і «БАТУМ
СЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД». 
Початок о 10 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Широко
екранний фільм «ДІВЧАТА». 
Початок о 8 та 10 год. вечора. 
Хронікально - документ а л ь н і 
фільми: «ЛЕНІН З НАМИ». 
«ЛЕГЕНДАРНИЙ СЕВАСТО
ПОЛЬ». «КАНАДСЬКИЙ АН
САМБЛЬ», «КОНЦЕРТ». Де
монструються без перерви з 

1 год. дня до 7 год. вечора.
РІЯГ

м. Кіровоград, вул. Луначарського. 36.
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