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0 ЗНАМ’ЯНКА. І знову стрілися вони з 
синім світанням на тому ж полі, що й 
кілька днів тому. І знову повели свої 
агрегати поміж рядами кукурудзи. Це 
вже вдруге спушують грунт, а одночас
но й підживлюють посіви аміачною во

дою. Промайнув день, згасав другий. 
Ватажок молодіжного колективу меха
нізаторів артілі «Росія» Володимир На
заренко дзвонив у райком комсомолу:

— За дві зміни впоралися на площі, 
де мали працювати три дні. Перемож
ці — члени комсомольсько-молодіжних 
агрегатів Івана Дончика, Василя Басюка, 
Віктора Назаренка, Миколи Ракіна. На 
цьому тижні залишимо поле.

ДОБРОВЕЛИЧКІВКА. Кукурудзоводи 
колгоспу «Іскра» на всіх 642 гектарах за
вершують обробіток міжрядь молодих 
рослин. Серед найзавзятіших — Семен 
Рассказов та Анатолій Савенко.
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ПЕТРОВЕ. У хліборобів — 
короткочасний перепочи- 

ПГІ нох* Зійшлися всі до агре-
гату василя Брусника, який 

попередньої зміни на 27 гектарах "спу
шив міжряддя кукурудзи, знищив бу
р’яни. Василеві вручили грошову пре
мію.

В колгоспі імені 50-річчя Жовтня та
ких механізаторів, як В. Брусник та 
Г. Биков чимало. Тож недарма тут вже 
на 520 гектарах оброблені міжряддя 
кукурудзи.

НОВОМИРГОРОД. Спеціальна брига
да в колгоспі «Заповіт Леніна» вже ви
везла 1300 тонн 
будуть внесені 
Тракторні візки,

місцевих добрив, які 
на паровому клині, 
автомашини продов

жують транспортувати гній. Шофери 
Микола Топчій, Дмитро Євстафієв, 
тракторист Микола Кузьменко на окраї
ни площ, де наступного року буде коло
ситися пшениця, щодня вивозять 
50—60 тонн місцевих добрив.

ЗАЯВА
РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УРЯДОВІ ІЗРАЇЛЮ '
Радянський уряд надіслав 7 червня ц. р. урядові 

Ізраїлю таку заяву:
«З різних джерел надходять повідомлення, що 

резолюцію Ради Безпеки ООН про негайне припи
нення вогню і всіх воєнних дій ізраїльська сторона 
не виконує. Ізраїль грубо і демонстративно нехтує 
це рішення і продовжує війну проти арабських дер
жав.

Така позиція уряду Ізраїлю ще раз підтверджує 
агресивну суть вашої політики, яка не зважає на 
елементарні норми міжнародних відносин, відкрито 
виявляє неповагу до принципів і цілей Статуту Орга
нізації Об’єднаних Націй.

Радянський уряд з усією певністю остерігав уряд 
Ізраїлю проти здійснення політики агресії та аван
тюр. Проте ізраїльські керівники не прислухались до 
голосу розуму.

Якщо зараз ізраїльський уряд негайно не виконає 
спільної вимоги держав про невідкладне припинення 
вогню, яку висловлено в резолюції Ради Безпеки, 
Радянський Союз перегляне своє ставлення до Ізраї
лю і прийме рішення, що стосується дальшого під
тримання дипломатичних відносин з Ізраїлем, який 
своїми діями протиставляє себе всім миролюбним 

державам.
Само собою зрозуміло, Радянський уряд розгля

не і здійснить й інші необхідні заходи, що виплива
ють з агресивної політики Ізраїлю».

АГРЕСОРИ 
НЕ ВГАМОВУЮТЬСЯ

Цо подій на Близькому Сході

(ТЛРС).

Як . повідомляють з 
Каїра, бої „а Сінайсько- 
му півострові тривають. 
Єгипетські війська пере
груповуються на другій 
лінії оборони. 7 червня 
збито 8 літаків противни
ка, говориться в зведен
ні командування зброй
них сил ОАР, У зведен
ні повідомляється також, 
що в повітряному бою 
над Суецом збито ще 8 
ізраїльських літаків.

Прем’єр-міністр Йор
данії Саад Джумаа зая
вив, що Йорданія згодна 
з резолюцією Ради Без
пеки про припинення вог
ню, і повідомив про це 
генерального секретаря 
ООН У Тала, передає ко
респондент аг е и т с т в а 
Рейтер з Аммана. В офі
ціальній заяві йордансь- 
го уряду зазначається, 
що цс рішення прийняте
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після консультацій 
об’єднаним арабським 
командуванням.

Протиставляючи себе 
ООН і світовій громадсь
кій думці, Ізраїль про
довжує активні бойові 
дії на всіх фронтах. Тан
кові підрозділи ізраїльсь
кої армії, говориться в 
комюніке, опубліковано
му тель-авівським радіо, 
просунулись на Свансь
кому півострові в напря
мі Суецького каналу. На 
йорданському фронті із
раїльські війська зайняли 
ряд населених пунктів*

Все це свідчить про те, 
що ізраїльські агресивні 
кола, віроломно пору
шуючи рішення Ради 
Безпеки, продовжують 
розв’язану ними агре
сію проти арабських на
родів.

МОНТАЖ ВЕДЕ 
СТАНІСЛАВОВА 

БРИГАДА
Якщо ви довго не були 

на вулиці Миру — ие впі
знаєте її. Мов після дощу 
гриби, виросли тут будинки.

Ось перший з них — 80- 
квартирний. Він уже чекає 
на своїх мешканців. І в 
цьому велика заслуга брига
ди сантехніків Кіровоград
ського спеціалізованого уп
равління № 528, очолюваної 
комсомольцем Станіславом 
Куликовським. Вона ще 13 
травня закінчила монтаж 
каналізації, опалювальної 
системи, водопроводу.

" Ю. ДУРАН, 
слюсар.

м. Кіровоград.

Він ходив у цю школу, 
його колись кликав на уро
ки дзвінок. І першокласни
ки, й учні 8-го класу гор
дяться, що їхня школа ви
ховала Героя. Про нього 
тут нагадує все. Указом 
Президії Верховної Ради 
УРСР школі присвоєно ім’я 
колишнього учня Небелів- 
ської восьмирічної школи, 
Героя Радянського Союзу 
П. С. Гришка.

Обрамлений квітами пор
трет Героя. Біля, нього при
ймають у піонери юну змі
ну. Зараз піонери і комсо
мольці закінчують збирати 
матеріали і незабаром від
криють шкільну кімнату бо
йової слави.

Н. МОТОРНА, 
завідуюча шкільним від
ділом Новоархангель- 
ського РК ЛКСМУ.
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ТАМ, ДЕ БИЛИСЯ 
КОМСОМОЛЬЦІ
Київська область. На березі Дніпра, 

там, де в роки громадянської війни би
лися за Радянську владу комсомольці, 
розгорнулося будівництво Трипільської - 
ДРЕС. Потужність цієї станції, яка скла
датиметься з чотирьох агрегатів, вдвоє 
перевищить потужність Дніпрогесу.

На честь 50-річчя Великого Жовтня 
будівельники взяли зобов’язання пусти
ти перший агрегат на рік раніше намі
ченого строку — в 1968 році.

На фото: внизу — біля пам’ятника Ге
роям Трипілля, вгорі — такою буде 
Трипільська ДРЕС.

Фото А. Піддубного.
(Фотохроніка РАТАУ).

РАПОРТУЄ ПІОНЕРІЯ
Вони зібралися, щоб звітувати 

Батьківщині про свої досягнення 
на порозі великого ювілею.

Колона за колоною йдуть юнна
ти, туристи, слідопити, юні дзер- 
жинці, зелені патрулі, спортсме
ни, барабанщики.

В урочистій тиші дзвенить го
лос голови районного штабу піо
нерської організації Ірн Кравцо- 
вої, яка доповідає про піонерські 
справи.

— Піонерами району зібрано 
250 тонн брухту, 17,5 тонни маку
латури, посаджено 28 тисяч де
рев, розповсюджено літератури 
на 4 тисячі 100 карбовавців.

Посміхається і водночас підно-

сить до очей хустину стара кому
ністка, пенсіонерка О. Ф. Гопак, 
згадуючи своє дитинство. По-мате
ринськи пестить очима юну зміну 
Герой Соціалістичної Праці К. П. 
Дмнгровська. Згадує буремні ро
ки пролетарських Демонстрацій 
учасник громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн І. В. Миргород
ський.

Працівники райкому комсомолу 
прикріплюють до прапорів кра
щих дружин району червоні стріч
ки.

В. НЕСТЕРЕНКО, 
секре гар Новгородківського 
РК ЛКСМУ.

буремні 
і грома- 
про те. 
Кремль,

Народження 
„Ювілейного“

Петро нетерпляче че
кав приходу секретаря 
партійної органі з а ц і ї 
В. Ю. Юспіної, а коли 
жінка з’явилась на две
рях — протягнув їй 
«Блокнот агітатора».

— Прочитайте, 
Юр'ївно!

В статті йшлося 
створення в місті 
нецьку нового клубу під 
назвою «Ювілейний».

Увечері комсомольці 
зійшлися на раду. До 
недавнього часу в тех
нікумі ч працював клуб 
«Молодий виборець», 
але після виборів робо
та в ньому поступово 
затухла.

... Неквапно ллється 
оповідь учасника грома
дянської війни, латисько
го стрільця Ж. Г. Єрмон- 
сона на першому моло
діжному вечорі «Життє
вий шлях, овіяний сла
вою», організованому 
радою клубу на чолі з 
молодим виклада чем 
Тамарою Кулик і секре
тарем комсомольської 
організації технікуму 
Петром Липове н к о м. 
Притихли хлопці й дів
чата. Жан Генріхович 
розповідає про 
роки революції 
дянської війни, 
як, охороняючи 
не раз бачив Володими
ра Ілліча.

Немало корисних і за
хоплюючих справ уже 
провела рада клубу. В 
гостях у комсомольців 
побували перший голова 
народної комуни, двад
цятип'ятитисячний Юрій 
Гнатович Полторацький, 
захисник Брестської 
фортеці В. Л. Тюпа, Ге
рой Соціалістичної Пра
ці, машиніст локомотив
ного депо станції Зна
м’янка Г. С. Рикунов, 
депутат Верховної Ради 
СРСР, машиніст В. М. 
Малєєв.

Та не лише з ветера
нами воєн і праці зустрі
чаються комсомольці у 
своєму клубі, Про тру
дові звершення своїх 
товаришів розповів уч
ням секретар комітету 
комсомолу локомотив
ного депо Анатолій Льо- 
вушкін, про охорону 
державних кордонів —• 
військовослужбовець Ва
лентин Жестков.

Клуб «Ювілей н и й», 
створений в Знам’ян- 
ському сільськогоспо
дарському технікумі, був 
першою ластівкою а ра
йоні. Тепер такі клуби 
створюються в міському 
профтехучилищі № З, 
локомотивному депо і в. 
інших комсомольських 
організаціях.

О. РЯБОШАПКА, 
інструктор Знам’ан- 
ського МК ЛКСМУ.
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ОАНКОВІ вулиці ще не 
* залюднені. Рідкі пе
рехожі не поспішають, 
не метушаться. Зараз і 
автобусом легко під'їха
ти.-Але я люблю ходити, 
’ПІШКИ.

Ось і мій завод. За
ходжу в цех. Тут ще ти- 

:хо, аж незвично. Третій 
справа — мій верстат. 

•Він чекає господаря. 
Спокійно, замріяно. На-; 
че запитує: «Що будемо 
робити сьогодні?» ,

іНатискую на кнопку— 
іі верстат оживає. Беру а 
;руки браковану обой- 

Починаю тренува-

а тобою,
ШАНО!..
Правофлангові 
професії

Г

му. . - ,
тись. Це перед почат
ком робочого дня у ме
не замість зарядки. 
Прийде Григорій Риб- 
ченко — мій майстер,

А ХОТІВ
ТІКАТИ...

11

і

— і я вже матиму наряд 
на фрезерування обой
ми для насоса.

Сердився я в душі на 
друга свого Тольку 
Шульгу. Це він мені по
рекомендував цю робо
ту-

От я й -послухав. Мі
сяця не побув, а хотів 
тікати. Добре, що Гри
горій Іванович Тканов— 
фрезерувальник п’ятого 
розряду — мене своє
часно зупинив:

— Ти не гарячись, 
хлопче, — сказав. — 
Фрезерувальник — не 
дроворуб — махай со
кирою, куди попадеш.

— Точно, точно, — ки
нув В. А. Філософов, 
теж фрезеруваль ник, 
прислухавшись до роз
мови.

Тут же допомогли ме
ні настроїти верстат. І 
якось все таким простим 
і доступним стало. Спо
чатку мені давали най
простішу роботу — роз
різ у вання обойм. Я 
швидко руку набив, бра
ку не було жодного ра
зу.

Згадую тепер Тольку 
свого в іншому ллайі. 
Бо й самому хочеться 
сказати те ж саме тим, 
що ось-ось школу закін
чать.

Розумію я їхні триво
ги. В такій ситуації, як 
ніщо інше, потрібна сто
роння порада. Я в ми
нулому році, як закін
чив школу і не пройшов 
у військове училище, ду
мав, що світ клином зі
йшовся. А тепер аж са
мому смішно з себе. 
Хіба є краща робота, 
ніж моя?

В. ДМИТРИЧЕНКО, 
фрезерувальник аг
регатного заводу.

1 м. Кіровоград.

ї

І^АТЬКО прокидається <Ж
* до схід сонця, поєні- *•* 

шає на ферму.' І мати 
теж. Трохи пізніше я зби
раюсь до школи і готую 
сніданок.

Так продовжується 
рік, два.

— Ви б зіглянулись 
на свою сім’ю, Євгеніє 
Іванівно, — вже казали 
часом сусіди. — Ніколи
вас вдома не видно, завжди коло корів. Пішли б 
в городню бригаду краще.

Не без хвилювання мати одказує:
— Я покину ферму, баба Настасія, тітка Дар

ка... А замінити нас ніхто«не спішить.
Мені стає болісно. Беру маму за руку:
— Ми замінимо!
Ясним квітом беруться її очі.
— Побачимо, — тільки й відповіла...
Коли були у мене канікули, завжди йшла допо

магати їй.
А як закінчила школу, сказала мамі:
— Яз тобою. Назавжди...
Працювала поряд..Невдовзі зрозуміла, що то за 

труд доярки. Хотілося, щоб мати трохи відпочи
ла; Якби ж то були на фермі механізми, щоб кож
на з нас могла доглядати 20—ЗО тварин. То й до
ярок тоді менше треба.

Керівники артілі обіцяли:
— Механізми будуть. Лиш самі біля них порай

тесь.
І я, залишивши групу корів, поїхала в Знам’ян

ку на спеціальні курси. Повернулась в село, .маю
чи посвідчення майстра механічного доїння.

Тепер нові плани народжуються в .мене, моїх 
ровесників. Хочеться замінити на фермі всіх сво
їх старших товаришів. Будемо тут і вчитись, і 
працювати.

Нині я щодня маю на корову по 11—12 кілогра
мів молока. Ось-ось надої стануть пудовими. Спо
діваюсь бути на обласному святі тваринників, 
сподіваюсь стати в шеренгу чотири тисячниць.

А ще мрію здобути спеціальність зоотехніка. Та
ка можливість є. Ми вже нині слухаємо в черво
ному кутку ферми лекції артільних спеціалістів. 
Дояркам можна буде присвоювати певні профе
сійні розряди. .

... Ранок. Батько, мати і я спішимо на ферму. 
Мені радісно і втішно, що я йду стежкою стар
ших — рідних мені людей.

2=EE3SE3E1

Л. ЛОМОНОС, 
доярка колгоспу імені Дзержинського 
Знам’янського району.

с

V ПОНЕДІЛОК 5 червня Ізраїль вчи-
V нив збройний напад на Оо єднану 
Арабську Республіку, спрямувавши ос
новний удар проти єгипетських сил на 
Сінайському півострові.. Ізраїльські на
земні війська при підтримці танків і ар
тилерії почали наступ в бік Суецького 
каналу. Армія ОАР і збройні сили ряду 
арабських країн, які прийшли їй на допо
могу, ведуть тяжкі бої з ізраїльськими 
агресорами.

Перед початком воєнних дій у Сполу
чених Штатах було розгорнуто галасли
ву кампанію проти ОАР. Деякі сенато
ри і конгресмени пропонували здійснити 
«примусові заходи» проти Єгипту. Бур
жуазна англійська преса за
кликала до енергійних спіль- розмовя 
них дій США і Англії на 
підтримку Ізраїлю. бій 
американський флот почав 
проводити загрозливі ма
неври у східній частині 
Середземного моря. Там же 
відбувалась концентрація 
англійських військових ко
раблів. Ці дії — не прос
ію «дипломатія каноне
рок», відзначив 2 червня міністр закор
донних справ ОАР Ріад, вони «призна
чені служити головним чином ізраїль
ській агресії». Все свідчило про те, що 
проти арабських держав, які провадять 
незалежну національну політику, готу
ється воєнний напад, який і почався 5 
червня.

Акт агресії Ізраїлю є наслідком полі
тики. яку проводять протягом багатьох 
років правлячі кола цієї країни. Пос
тійна воєнна і фінансова допомога ім
періалістичних кіл, безпосередньо зв’я
заних з нафтовим« монополіями, перет
ворили Ізраїль у знаряддя антиараб- 
ської політики Америки і Англії. Голов
на відповідальність за злочинну агресію 
лягає на американський імперіалізм, 
який, як відзначається у заяві Політ« 
бюро Французької комуністичної партії, 
«марно намагається повернути минуле, 
виступаючи проти свободи народів та 
їх прагнення до прогресу».

ДВОЄ пройшли мимо 
Чи потрібна лекції реклама ■мммммж

Йдуть двоє. Вій ніжно тримає 
її за руку. Стиха перемовляються, 
сміються. Підходять до афіші пе
ред клубом. Читають. Та до клу
бу не заходять, а, зітхнувши, зно
ву міряють кроками вулицю. Це 
було в селі Дубравці. А могло 
бути і в Іванівні, і в Олексіївні. 
Бо хіба сьогоднішніх вісімнадця
тирічних привабить лекція «Наука 
і релігія — несумісні»? Це для них 
вже прописні істини Та хіба тіль
ки для них?

А лекції під такими стандартни
ми назвами кочують з села в село 
кілька років — якщо не десяти
річ — підряд.

Про зміст лекції ми частенько 
ведемо мову, шукаємо слів і фак
тів, щоб зацікавили, а до .стан
дартних назв звикли. Не помічає
мо їх. А даремно. Хоч завідуючий 
медпунктом, комсомолець Анатолій 
Індик і підготувався добре до ви
ступу, та ота назва дала себе зна- 
ітн. Охочих послухати його було 
не дуже багато.

Подібні прорахунки не поодино
кі. У цьому пересвідчуєшся, гор
таючи журнал роботи .Дубрав- 
ського клубу Бобрннецького райо
ну. «Наукова фантастика», «Ма
теріальна база колгоспного тва-

се- 
йо-

ринництва», «Матеріально-техніч
на база нашого колгоспу» — так 

•озаглавлені лекції. Про останню з 
них хочеться сказати докладніше. 
Читала її Лідія Михайлівна Цим
бал, заслужений агроном респуб
ліки. У колгоспі імені XX з'їзду 
КПРС вона працює третій деся
ток літ. І закономірно, що в її 
розповідь органічно вкраплювали
ся особисті спогади про життя 
ла, думки, яким вона бачить 
го в майбутньому.

І навіть таку цікаву лекцію зу
міли назвати сухо, стандартно.

Завідуюча клубом Зінаїда Ба- 
диця навіть дивується від такої 
претензії. Здивовані й деякі інші 
товариші. А назва — то ж візит
на картка виступу, його реклама.

Якраз забувши про рекламу, ми 
й скаржимося, що на лекцію при
ходить мало людей. А щоб не 
червоніти через це, і не квапимося 
читати більше тих лекцій. У цьому 
ж Дубравському клубі, як і в 
багатьох інших, вважається зако
номірним, якщо за місяць прочи
тано одну або дві лекції. Це за
надто мало навіть за умови, що 
двічі чи тричі у клубі проводять 
різні тематичні вечори. 1 зовсім 
уже погано те, що й серед цієї 
скупої кількості публічних висту
пів за півроку не було жодного 
па молодіжну тему. Можна згодн-

Розв’язуючи війну на Близькому Схо
ді Ізраїль та ного покровителі сподіва
лись на незгоди між деякими арабськи
ми державами. Проте ці сподівання 
провалилися. Разом з Єгиптом на бо
ротьбу з ізраїльським агресором висту/ 
пили Сірія, Ірак, Йорданія Алжір, Сау
дівська Аравія та інші арабські держа
ви В арабських країнах відбуваються 
антиамерикански та антианглійські де- 
монстрації. Уряди ОАР і Йемену порва- 

* .........: г>; гтtrrmtfпц з \jLLlA а
ЛИ ЛИТА • а’ 0уряди Іраку і Алжіру — з США і Анг
лією. Ірак, Кувейт^оголосили 

нафти у США і Англію.
Прикриваючи ізраїльську

на міжнародні теми

.ли дипломатичні відносини

про свій намір припинити відправку
* . /-*тгг»л : Лтггпііг»

агресію,

АВАНТЮРА
американські й англійські представники 
у Раді .Безпеки, скликаній у зв'язку ?. 
подіями на Близькому Сході, вдаються 
до тактики зволікань, затягують кон
сультації, даючи агресорам можливість 
максимально використати переваги рап
тового нападу для захоплення території 
на Сінайському півострові і в Йорданії.

Уряд СРСР засудив агресивні дії Із
раїлю і заявив про свою рішучу під
тримку арабських держав у іх спра
ведливій боротьбі за незалежність і су
веренні права. Уряд СРСР поставив ви
могу до ізраїльського уряду негайно і 
безумовно припинити воєнні дії проти 
арабських країн, відвести війська за лі
нію перемир’я. «Можна не сумнівати
ся, — відмічається у Заяві Радянського 
уряду, — що авантюра, вчинена Ізраї
лем, обернеться насамперед проти ньо
го ж самого».

В. КУЗНЕЦОВ.
(ТАРС).

тися із зауваженнями, що моло
діжна секція районної організації 
товариства «Знання» все ще мало
численна і її представникам просто 
не під силу часто бувати в кож
ному селі. Лекторам, дійсно, слід 
більше враховувати потреби мо
лоді.

У Дубравському клубі не пам'я
тають, щоб когось закидали без
ліччю запитань. Скажете, що це 
добре, що все було ясно? А може, 
просто не схвилювало? У свій час, 
говорячи про суть політичного ви
ховання молоді, М. І. Калінін 
підкресновав, що «треба так по
ставити роботу, щоб кожний вису
нутий лозунг обов'язково влучав 
у «точку».

Лекція, як один із засобів полі
тичного виховання, теж має зав
жди «влучати в точку». Якщо ж 
слухачі, а таке трапляється в Дуб- 
равці, ледь дочекавшись кінця лек
ції, поспішно залишагбть зал, то, 
напевне, почуте їх мало схвилю
вало. Інакше були б запитання, а 
то й диспут спалахнув.

Щоб будити серця людей, тре
ба знати їх. .У клубах ведеться 
журнал обліку роботи, там від
значається і кількість людей, що 
побували на лекції. І якби ті циф
ри аналізувались, товариші зна
йшли б відповідь на питання: що 
робити, щоб слово лектора збира
ло якомога більшу молодіжну ау- • 
днторію.

Позичте
директорові 
СОВІСТЬ

Ось уже кілька разів у селі 
Мануйлівці, Маловисківського 
району з'являлася афіша, яка 
сповіщала, що перед колгосп
никами буде дано концерт 
«естрадної пісні й танцю, сати
ри та гумору самодіяльних ар
тистів Великовмсківського Бу
динку культури». Люди читали 
афіші, приходили до Будинку 
культури. Але жодної пісні, 
жодного танку мануйлівчани 
так і не почули й не побачили.

Звернулися вони тоді до ди
ректора Великовмсківського Бу
динку культури Ю. Слюсарен- 
ка:

— В чому ж справа, шанов
ний?

Але той мовчав.
1 знову в Мануйлівці з’явили

ся афіші.
І знову концерт зривався.
Може, Юрій Слюсаренко, 

готуючи чергову афішу, вбачає 
в цьому гумор? Жарт?

Все може бути. Але все-таки 
було б добре, щоб районний 
Відділ Культури позичив Слю- 
саренкові елементарного по
чуття тонкого гумору.. І совісті 
заодно.в. цвях, 

спецкор «Молодого комунара». 
Бобрннецький район. В. СОКУРЕНКО.

Маловисківськин район.

f

закінчені переходи 
Аму-Дар’ю і Волгу, 
частина труб зваре-

^ПОРУД, подібних до бу- 
дованого нині газопро

воду Середня Азія — Центр, 
ще не знала світова практи
ка. Магістраль довжиною в 
3200 кілометрів пересіче

ліметрів. Труби такого ве
ликого перетину використо
вувалися лише на будівни
цтві газової магістралі Бу
хара — Урал.

Перед будівельниками ма-

кордон двох континентів і 
прийде в центральні облас
ті Радянського Союзу. Тіль
ки за один рік по газопро
воду можна буде транспор
тувати двадцять п’ять — 
тридцять мільярдів кубо
метрів газу.

Газ Середньої Азії поте
че в центральні області по 
трьох нитках. Діаметр труб 
на першій з них — 1020 мі-

гістралі Середня Азія 
Центр стоять немалі труд
нощі. ЧЬтириста кіломет
рів газопроводу проходять 
по пустинях Каракум і Кзил- 
кум, на його шляху — біль
ше ста перетинів з автомо
більними шляхами і заліз
ницями, форсування майже 
двадцяти річок, в тому чис
лі таких як Аму-Дар’я, 
Урал, Волга...

Уже 
через 
Більша
на, заізольована й укладена 
в траншеї. На трасі застосо
вується могутня техніка: 
трубо-укладчики, зварюваль
ні автомати й агрегати, ав- 
тогудронатори, ізоляційні й 
очисні машини... Тут _  най-
останніші новинки вітчизня-

ноі техніки: стенди для зва
рювання в середовищі вуг
лекислого газу, синтетичні 
ізоляційні матеріали і бага
то іншого.

До п’ятдесятиріччя Ра
дянської влади будівельни
ки зобов’язглися здати в 
експлуатацію першу чергу 
газопроводу.

На знімку: на плато Усть- 
Урт. Тут магістраль повер
тає ДО центру країни. 
Фото Д. Чернова. (АПН).
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О ЗНАЧИТЬ бути ле-
> нінцем? За що бореть« 

Комуністична партія? 
Відповідь на ці питання ді
ти одержують з книг про 
В. І. Леніна, про комуністів. 

Кожного місяця в бібліо
теці проводяться ленінські

носить наше рідне місто, про 
автора пісні «Сміло у ногу 
рушайте!»

Підсумки гри підведені у 
день народження піонер
ської організації імені В. І. 
Леніна.

Перше

КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПУШКІНОЗНАВЦІВ

ЩОБ РОСТИ 
КОМУНІСТОМ

та жовтневі читання, що
тижня — голосні читки.

Щоб більше заохотити ді
тей до читання цієї літера
тури, під час тижня дитячої 
книги було дано старт гри 
«Чи знаєш ти книги про ко
муністів?».В ній. взяли участь 
читачі молодшого віку шкіл 
міста. Знаходячи відповіді 
на умови гри, діти дізнали
ся багато цікавого про жит
тя В. І. Леніна, познайоми
лися з книгами про Ф. Дзер- 
жинського, М. Фрунзе, 
М. Щорса і інших видатних 
комуністів. Піонери знають 
більше тепер про життя 
С. М. Кірова, ім’я якого

.................... — -

місце вибороли 
четвертокласни к и 
одинадцятої шко
ли. Краще за всіх 
відповів на питан
ня Борис Трейгер, 
який, до речі, зі- 

колекцію марок про 
видатних діячів Комуніс
тичної партії і подарував її 
ленінській кімнаті.

Всього перших місць ви
значено десять. Перемож
ці — учні 8-ї, 11-ї, 19-ї
шкіл. Але найголовніше те, 
що під час гри діти прочи
тали більше 500 книг про 
Ілліча і видатних комуніс
тів, написали багато відгу
ків на ці книги.

Л. ДЕМЕЩЕНКО, 
зав. відділом обслуго
вування читачів — уч
нів 1—4 класів бібліо
теки ім. А. П. Гайдара. 

м. Кіровоград.

брав

Кілька днів у Кірово
граді працювала конфе
ренція пушкінознавців, 
у якій взяли участь нау
ковці Одеси, Академії 
наук Молдавської PCP, 
Кіровоградського педін
ституту та гості з Ка
м’янки.

Першого дня роботи 
конференції з вступним 
словом зійшов на ка
федру ректор інституту 
доцент Ф. І. Овчаренко. 
Потім доцент 3. А, Бори- 
невич — Бабайцева (м. 
Одеса) розпочала своє
рідний форум доповід
дю «Радянське пушкіно- 
знавство на сучасному 
етапі». Цього ж дня з

«Новими молдавськими 
паралелями до творів 
Пушкіна» виступив кан
дидат філологічних наук 
Г. Ф. Богач (м. Кишинів).

Науковці працювали 
по секціях: секція твор
чості поета і секція літе
ратурного оточення. Як і 
першого дня, вони мали 
нагоду почути глибокі 
думки про деякі особ
ливості авторської іронії 
й сатири в прозі Пушкі
на, про лінгвістичну ос
нову словесного образу 
поета.

Вчора конферен ц і я 
пушкінознавців закінчила 
роботу.

Василя Попадюка (Будинок культури ім. Калініна) 
добре знають в Кіровограді як здібного сопілкаря. В 
його репертуарі немало обробок гуцульських мелодій, 
народних пісень, музики до танців.

На знімку: В. Попадюк в супроводі інструмен
тального тріо виконує «Гуцульську рапсодію».

Фото В. Ковпака.

В. ПОГРІБНИЙ

Є орден 
імені Єгорова 
(Продовження. Початок в газетах за 9, 12, 14, 17,

24, 26, 28 і 31 травня та 7 червня).

Як повернулися в загін, Єгоров розшукав Павло
ва. Володя спав мирним, дитячим сном і не треба 
його було питати про наслідки першого виходу 
на підрив.

Надвечір другого дня почули далекий глухий 
гуркіт, а вранці — ще такий. Через деякий час 
в загоні імені Щорса вигуками «ура» зустріли по
відомлення розвідки: на «МЗД-5» підірвався еше
лон і бронепоїзд. За два дні підірвано три поїзди. 
Без втрат партизанів. Групою з тринадцяти чоло
вік. Так агітувала за себе нова мінна техніка, хоч 
буде потрібне їм ще і переконливе слово заступ
ника командира з’єднання по диверсійній роботі. 
Життя є життя. Не йдеться в ньому все за складе
ним графіком.

10. «КУРСЬКА ДУГА» — ПІД КОВЕЛЕМ

«Ми не можемо ні виїхати, ні під’їхати до заліз
ниці. Вузлові станції Ковель і Ровно паралізовані 
з серпня. В розпал нашого наступу, а потім в сумні 
дні відступу в північній частині України поїзди не 
ходили нормально і часто терпіли аварії. А тепер 
я повинен сидіти у жалюгідній хаті і турбуватися 
про охорону від бандитів залізничної лінії. Стає 
страшно оглядати місцевість: скрізь залишки зруй
нованих поїздів. Ні один день в моєму районі не 
минає без залізничних катастроф. Російські парти
зани встановлюють пекельні міни, які ми відмови
лись здіймати і які повинні вибухнути; часто дово
дилося підривати рейки там, де підозрювались мі
ми... Мінами вони завдають нам непоправної шкоди, 
а самі, залишаються наушкодженими».

Це зізнання взято з щоденника фашистського офі
цера Карла Дорфмана, якого прислали на Волинь 
охороняти рух німецьких ешелонів. Що ж, зізнання 
правдиве, і про ге, що фашисти, які мали нищити, 
вбивати, палити, грабувати десь під Харковом і Пол
тавою, знаходили собі могилу на Ковельському вуз
лі або просиджували на далеких від фронту пере
гонах.

І про пекельну міну — правда. Підривники Єго
рова зробили її пекельною. Одного разу група 
партизан на чолі з досвідченим підривником Олек
сієм Садиленком за ніч встановила 16 мін типу 
«МЗД-5». Вони рвалися п’ять діб. «Закляте» місце 
фашисти обнесли з обох боків колючим дротом, 
поставили на дільниці так званих стукачів (через 
певну відстань один від одного вони мали спові
щати про прихід на колію партизан ближньому сто
рожовому посту), але поїзди продовжували іти 
під укіс. П’ятнадцять діб рвалися міни Садиленка. 
Військовий підрозділ, що охороняв залізницю, фа
шисти замінили частинами СС.

Партизанська мудрість! Це не тільки ложка з де
рева та земляний стіл і намет з парашута, човни за
мість понтонів. Мудре рішення часом передбачало 
великий риск. Стояло питання: як поставити міну, 
щоб вона в разі виявлення, не дісталась фашистові 
Партизани подали Єгорову більше ста пропозицій. 
Прийняти вирішили одну: до міни робилися запо
біжники — один зверху, інший — збоку. Після вста
новлення її на дві, три, чотири доби запобіжники 

придавлювались важкими камінцями. Міна вибуха
ла тоді, коли було потрібно, через час, на який по
ставлена. Але тільки її після виявлення почав роз
грібати ворог, як тільки приймав камінці — меха
нізм спрацьовував миттю. Як стало відомо пізніше, 
викликалися великі спеціалісти з Берліна, але всі 
вони, розміновуючи колію, підривалися.

Не варто говорити про те, на який риск йшли 
партизани. При необережному мінуванні запобіж
ник міг відсунути камінець, і тоді...

Та підривники ішли на риск, добре знаючи, що 
мінер помиляється раз у житті.

Хлопці Єгорова пройшли велику школу маску
вання. Десь на початку осені їх посилали в інші 
з'єднання, до партизанів Білорусії ділитися досві
дом, як водити за носа охорону залізниць.

Після того, як Ковельський вузол став буквально 
скованим диверсіями народних месників, фашисти 
посилили охорону залізниць. Що вони тільки не 
придумували!

Щоб запримітити, де партизани підклали міну, 
поливали баласт вапном. І тоді підривники почали 
носити на колію віники, відерця з білою глиною 
та мазут.

— Будемо їсти баласт, а міну гадові підсуне- 
мо, — сміявся сімнадцятирічний Володя Глазок, 
Вночі гітлерівці через кожних 400—500 метрів роз
палювали великі вогнища, прив’язували собак. Та 
горіли вогнища яскравим вогнем, вили вівчарки, а 
підривники знаходили пролазки і робили на заліз
ниці гучний фейерверк.

Розвідка донесла, що фашисти привезли собак- 
шукачів, нишпорять з ними по коліях, і тоді старший 
лейтенант дав дозвіл (хоч запаси були обмежени
ми) брати на підрив додатковий тол.

— Хай пошукають, ■—- говорив Олексій.
Партизани, замаскувавши міни, розкидали дрібні

Герой Радянського Союзу 
підполковник В. М. Дружинін, 
комісар Чернігівсько-Волин
ського партизанського з'єд
нання.

Фото 1944. року.

В. І. Бондаренко—безстраш
ний підривник. Посмертно 
присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу. За 26 днів 
пустив під уніс одинадцять 
ешелонів ворога.

шматки толу, а місце мінування посипали тютюном. 
Собаки тикалися в усі боки, а міни виявити гітле
рівці не могли. Вони самі підривали колію у підоз
рюваних місцях. Та марно. Самі підривали, самі ла
годили, а через день йшов состав і за 100—200 мет
рів від підриву йшов під укіс.

Пропускна спроможність залізниць на дільницях 
Брест — Ковель і Ковель — Сарни, де вперше Єго
ров випробував дію «МЗД-5», скоротилася в липні 
з 45 до 35 ешелонів, а в серпні рух майже зовсім 
припинився. На дільниці Ковель — Ровно, де діяли 
диверсійні групи із загону Г, В. Балицького, за добу 
проходило 5—6 ешелонів, коли раніше залізниця 
могла пропустити шістдесят!

Дійшло до того, що фашисти вночі взагалі бояли
ся пускати поїзди, а вдень там, де був ліс, ешело
ни рухалися з швидкістю 8—10 кілометрів на го
дину. Тільки протягом липня і серпня з'єднання Фе
дорова на залізницях Ковельського і Брестського 
вузлів пустили під укіс 274 фашистських ешелони і 
десь 40 процентів з них — мінами сповільненої дії.

Партизани добре пам’ятали слова, з якими звер
талася напередодні до них «Правда». «Танковий 
або піхотний полк фашистів — серйозна сила на 

полі битви. Але танковий або піхотний полк, що піде 
залізницею до лінії фронту на платформах або 
у вагонах, може бути знищений групою партизанів 
у кілька чоловік. Завдання партизанів — знищити 
гадину, поки вона не вилізла з ешелона, разом з 
ешелоном...»

Повідомлення про перші підриви на залізницях 
Федоров від Єгорова і Балицького одержав десь 
9 липня. 5 липня почався наступ фашистських військ 
на Курській дузі. З 12 липня гітлерівські полчища 
ведуть оборонні £оі. Аж до 23 серпня, коли було 
звільнено Харків. Саме за цей час, за час Курської 
битви мінери з'єднання підірвали понад 250 німець
ких ешелонів з живою силою і технікою ворога. 
Гітлер, що б там не було, хотів утримати Харків, але 
в серпні основну масу поповнення фашисти змуше
ні були перекидати південними залізницями эчерез 
Угорщину. Шлях з Німеччини, таким чином/ про
довжився на тисячу кілометрів. А ті танкові І пі
хотні полки, про які писала «Правда», ті фашист
ські хрестаті потвори, що готували гарячий метал 
для гарячих сердець російських, українських, казах
ських хлопців, злітали в повітря на волинській пар
тизанській землі. І залишався живим ще один син 
для матері, і легше було тому синові гнати корич
неву погань із священної землі.

11. «НА ШНУР»! СТАРИЙ МЕТОД
Процент застосування мін сповільненої дії був 

немалим. Але Єгоров не міг миритися з тим, що 
в деяких загонах все ще більше користувалися ста
рими методами боротьби на залізницях ворога. Мі
на «на паличку» і «на шнур» зробила велику спра
ву. Але вона застаріла для сьогоднішнього дня. 
Легше з нею було тоді, коли фашист не чекав смі
ливого нападу месників. А зараз він так удоскона
лив охорону колій, так стерігся, що мінування пе
ред самим носом поїзда було великим риском. Все 
більшими стали втрати партизанів. Частіше почали 
прибувати з батальйонів Тарасенка, Маркова, Ба
лицького вози з пораненими бійцями. В кінці серп
ня загинули командири взводів, відважні партизани 
Бєлов і Аксентьєе. Єгоров не раз говорив Фе
дорову:

— Дехто, Олексію Федоровичу, недооцінює нову 
техніку. Це серйозні симптоми. Є зовсім зайві опе
рації з великим виходом людей...

І ось тихий лужок у лісі під Лобним заповнили 
командири батальйонів, члени підпільного обкому 
партії. Єгорову не терпиться, оперуючи ^цифрами, 
маючи переконливі розрахунки, довести недоціль
ність захоплення підривом міною раптової дії. Ще 
до відкриття засідання бюро обкому він зчеплює- 
ться з деякими командирами.

На засіданні бюро Федоров наводить дані, які 
говорять далеко не на користь тих, у кого погано 
прижилася «емзедушка». Загін Лисенка, який успіш
но використовує «МЗД-5», за два місяці підірвав 
70 ешелонів, інший же загін, маючи таку ж кіль
кість бійців, загін, де нехтували нову техніку, — 56, 
а батальйон Кравченка, щирого цінителя «емзедуш- 
ки», маючи бійців у десять разів менше, пустив під 
укіс 29 ешелонів. Противники нової підривної так
тики мали серйозне зауваження. Це була перша І 
остання розмова на бюро підпільного обкому пар
тії про використання з'єднанням нової підривної 
техніки.

Єгоров добре усвідомлював, що тут діє, перш за 
все, сила звички. В загонах краще знали методи 
підриву «на шнур». Міна сповільненої дії — справа 
не стільки небезпечна для п'дривника, скільки необ
жита, хоч і перевірена вже. Але була й інша при
чина. Цікавий епізод з цього наводить у св<~"' спога
дах Федоров:

«Тарасенко раптом! перервав його...
— Та знаємо, знаємо це все, дорогий товаришу 

Єгоров. Тут бачиш, як виходить. Адже міна сповіль
неної дії, правда?

— Розуміється.
— Ось тут і суть: настільки вона буває сповіль

неної дії, що підривникові з нею нудно.. Мінер, ро
зумієте, гаряча людина. Він хоче свій вибух бачити. 
Відчути свою живу справу. А тут поставив міну на 
три дні уперед і пішов. Неначе як картоплю поса
див: чекай урожаю до осені».

(Далі буде).



ЛІК № 08 (708)---------

эль американського 
іонавта

К) \ >РК. 6 червня. (ТЛРС). Американський 
к ч :, шавт Едвард Г.венс загинув сьогодні вранці 
в автомобільної катастрофи у невели
ко-,і\ місичк\ Пірленді (штат Техас).

і • н. 37-річннй майор ВИС США, був відіб- 
р.:.>;.‘і \ минулому ропі для участі в пілотованих 
космічних польотах.

Над Синюхою вітер.

ЗАГАЛЬНОВІДОМО, що значимість 
того чи іншого мистецького твору 

визначає, насамперед, ідейно-етичне 
ставлення митця до порушуваних ним 
проблем, його громадська позиція. В 
цьому зв’язку без перебільшення 
можна сказати, що новий іспано-італій- 
ський фільм, який нещодавно з’явився 
на екранах нашої області під виразною 
назвою «Кат», — полотно глибокого со
ціального звучання. Закономірний інте
рес до цього кінотвору: адже дія його 
відбувається у франкістській Іспанії, 
країні, де понад тридцять років панує 
фашистський режим, де свавільно по-

„КАТ“ — 
ЗВМІІУВАЧЕН 
КАТАМ

більше співчуття він у нас викликає. 
Треба віддати належне мистецькому 
такту режисера. У фільмі (за винятком 
фіналу) немає жодного кадру страти 
ув’язнених. Глядач звик бачити ката 
лише в побутовій обстановці. І, як це 
не парадоксально, він не тільки не гір
ший, а навіть кращий від багатьох собі 
подібних. Амадео по-батьківськи піклу
ється про свою доньку Кармен, глибо
ко переживає її прикрощі. І тільки ва
ліза з жахливим знаряддям ката (яка, 
до речі, перекочовує з кадру в кадр) 
тримає глядача в постійному нервовому 
напруженні. Але чи не найстрашніше в 

цьому фільмі — байдужість,
з якою кат говорить про 
своє ремесло. Усвідомлю
ючи в душі всю його ганеб
ність, Амадео в той же час 
намагається якось виправ
датися -4 не стільки перед

Фотоетюд В. Ковпака.

рушуються елементарні норми 
людського права. Згадаймо 
розстріляного без суду і слід
ства великого іспанського пое
та Гарсіа Лорку, згадаймо за
катованого фалангістами від
важного комуніста Хусто Ло
песа, згадаймо тисячі безімен
них патріотів, якими й нині пе
реповнені тюрми Іспанії.

Сюжет фільму, на перший 
погляд, досить тривіальний. В 
Кармен, доньку ката Амадео, 
закохується молодий могиль
ник Хосе Луїс Родрігес. Незва
жаючи на загальний громад
ський осуд, він все-таки нава
жується одружитися з нею. 
Крім усього, Хосе Луїса при
ваблює реальна перспектива 
мати нову квартиру: одержати її пови
нен батько дружини за свою 45-річну 
службу кета. Але несподівано йому від
мовляють на тій підставі, що Амадео 
має йти на пенсію. Вихід єдиний: зять 
повинен успадкувати професію тестя.

Цікаво, що, вперше зустрічаючись з 
катом Амадео, ми цілком поділяємо 
той громадський осуд, яким оточена ця 
людина. Але — диво-дивне — чим 
ближче ми знайомимося з ним, тим
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людьми, як перед самим 
собою. Хиткі підвалини «фі
лософії» цієї людини, пасив
на і шкідлива його грома
дянська позиція. Власне, всі 

аргументи ката зводяться до шматка хлі
ба насущного. Але — і це чи не найго
ловніше — жорстокість ката трактується 
режисером не через біологічні вади 
характеру героя. Вона, ця жорстокість, — 
продукт світу, в якому людина ' люди
ні — вовк. Цілком очевидно, що така по
зиція режисера Луїса Гарсіа Берланга 
глибоко правдива, а тому соціально зна-
чима.

Жахливий фінал фільму. Ось Хосе 
Луїс, здійснивши злочин, повертається 
до своєї сім’ї. Він ще пробує протесту
вати: клянеться відмовитися від своїх 
жорстоких обов’язків. Але йому спо
кійно відповідає старий кат Амадео: 
«Так і я, синку, думав після першого 
разу». Висновок красномовний’ — ніко
ли цій сім'ї не мати ні злагоди, ні прос
того людського щастя.

Луїс Берланга не комуніст. Але прав
дивість його фільму очевидна. І це доб
ре розуміють урядові кола Іспанії. Не
даремно іспанський посол у Римі нама
гався заборонити демонстрування філь
му на кінофестивалі. Землякам режисе
ра теж не вдалося переглянути цю кар
тину повністю: вона зазнала жорстоких 
скорочень. І це найкращий доказ, що 
франкістам від фільму не по собі.

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

А.
П'ЯТНИЦЯ, 9 червня. Порто 

програма. 17.00 — Тиждень Гру
зинської PCP у Москві, Відкриття 
національного свята. (М), 20.00 —. 
Естафета новин. (М)< 20.50 —.
«Наша робоча п'ятниця». (Кіро
воград). 21.15 — Телефільм. (Кі
ровоград). 21.30 — Назустріч юві
лейній спартакіаді, (Кіровоград), 
21.45 — Художній фільм «Чорні 
крила», (Кіровоград). Друга про
грама. 11,00 — Телевісті, (К),
11.10 — «Стандарти СРСР». Теле
журнал. (ZA). 11.30 — Телсагснт-
ство «Піонерія», (Краснодар), 
12.00 — «Зустріч друзів», Пред
ставники Грузії на заводі «Ка- 
либр». (М). 20.50 — І, Рядченко, 
І. Гайдаснко — «Капітани не зна
ють спокою». Спектакль Одесько
го російського драматичного те
атру імені А. Іванова. (Одеса), 
Під час перерви — телевісті. (К),

СУБОТА, 10 червня. Перша про
грама. 17.С0 — «Клуб кіномандрів- 
ників». (М). 18.00 — «Лідіце но 
забути». (Чехословаччина). 18.30
— Телевісті. (К.). 18.50 — «Тисяча 
порад». Телереклама. (К). 19.00— 
Тиждень Грузинської PCP у Мо
скві. Великий концерт. Передача 
з Кремлівського Палацу з’їздів, 
Під час перерви — тсленовини, 
(Москва). 21.30 — «Ваніна Бені
ні». Прем'єра телевізійного ху
дожнього фільму (М). Друга про
грама. 11.00 — Наш коментар, 
(К). 11,10 — «Республіка ШКІД», 
Новий художній фільм. (К.). 
14.30 — «Давайте познайомимось». 
Концерт вихованців дитячих сад
ків. (Львів). 15.00 — Для школя
рів. «Хлопчики і дівчатка». (М), 
16.00 — «Старт-67», Тележурнал. 
(К). 16.30 — Тиждень Грузинської 
PCP у Москві. «Вчені Грузії». (М), 
18.00 — Заключний концерт облас
ного фестивалю художньої само
діяльності. (Дніпропетровськ).

НЕДІЛЯ, 11 червня. Порша про
грама. 10.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 10.30“— Для дітей,
«На лісовому перехресті», (М), 
14.00 — Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (Мінські, 14.30 — 
«Музичний кіоск». (АА), 15.00 •
Всесоюзний тслофестиваль хлібо
робів, (Вільнюс — Рига — Тал- 
лін)^ 16.05 — Наша афіша. (К),
16.10 — «ТЕК-67». (К.) 16.40 —
«Республіка ШКІД». Новий худож
ній фільм, (К). 18.20 — Сього
дні — День працівника легкої 
промисловості, (К), 18.35 — «Те«
легачок». (К). 18.55 — Футбол:
СРСР — Австрія, (Москва). 20.45
— Тиждень Грузинської PCP у Мо
скві. Нац. карнавал «Берікаоба», 
(М). 22.00 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. Молодіжна програ
ма «Погляд». (Київ),

НАД „1“ ПОСТАВЛЕНА 
КРАПКА
Обстановка обіцяла гостру 

спортивну боротьбу. Адже «Зір
ка» і команда одеських армійців 
знаходилися поруч в турнірній 
таблиці, маючи по 12 очок і зай
маючи одинадцяте та дванадцяте 
місця. До цього команди зустрі
чалися двічі (в товариському і 
кубковому матчах), і двічі з міні
мальним рахунком 1:0 перемага
ли кіровоградці. Було це випад
ковістю, спортивним везінням, чи 
«Зірка» дійсно вище за класом 
гри? Відповіді на це чекали і фут
болісти, й болільники.

На сорок третій хвилині прийш
ла розв’язка. Лівий захисник Біло, 
ус зробив рейд майже через все 
поле і навісив м’яч на протилеж
ний кут штрафного майданчика. 
Квасов з ходу майстерно завер
шив комбінацію 
ударом.

П'ята хвилина- 
поховала надії 
що вони

дуже сильним

другого тайму 
одеситів на те, 

відіграються: Ступак
майже з лінії воріт досилає м’яч 
у сітку.

Після цього кіровоградці пере
водять гру в спокійне русло. І 
все ж таки рахунок не залишився 
незмінним. Помилка захисника 
армійців Найди коштувала їм ще 
одного гола.

Отже, кіровоградці виграли з 
рахунком 3:0.

Дублери «Зірки» напередодні 
виграли 3:1.

М. МАР’ЯНЕНКО.

Автобус м’яко гойдало, кіль
ка пасажирів, переважно жін

ки й діти, віддавались тій приєм
ній насолоді, яку відчуваєш, по
вертаючись надвечір’ям додому. 
Тільки двоє малюків вовтузилися 

на передньому кріслі. Напроти них дрімала 
бабуся. Два кремезних юнаки читали газе
ти. Гишу порушувала лише дгвчина-кондук- 
тор, оголошуючи зупинки.

1 раптом тиші не стало. На одній із зупи
нок в атобус зайшли три п’яні чолов’яги. 
Вони почали прискіпуватися до пасажирів, 
ображали їх, а один навіть забрав у дітей 
іграшку. Хлопці, що читали газети, перезир- 
нулися і встали зі своїх місць. На плечі ху
ліганів лягли міцні руки. Ті спробували пру- . „
чатнсь, та відчувши, що це не жарт, стиши- майстри, став майстром спорту, 
лись. На першій же зупинці хлопці вивели 
хуліганів.

Автобус їхав далі. Пасажири перепитува
ли один в одного, хто ж ті, юнаки, але цього 
ніхто не знав.

Мені приємно повідомити їх імена. Обоє 
вони працюють на Семенівсько-Головківсь- 
кому вуглерозрізі. Обоє — спортсмени-важ- 
коатлети. Один з них — майстер спорту, 
другий — першорозряник. О. Богданов і 
А. Дашевський.

З Олегом я знайомий особисто. Мене 
завжди вражає в ньому якась дитяча без
посередність і доброта. На відвертому, прос
тому обличчі — вона, доброта. В неквапних, 
спокійних рухах — теж. У поведінці, у 
взаєминах з товаришами — теж.

В цій сильній людині — вщерть бать
ківського тепла. І коли вранці він крокує 
разом із своєю чотирирічною донькою в 
дитсадок, зустрічні задивляються на них.

Ви помічали, як сильні, богатирського 
складу люди, сприймають уважне ставлен
ня, турботу? Вони якось ніяковіють. Олега 
теж хвилює таке ставлення, його не можна 
звинувачувати в байдужості, коли він на 
теплі, щирі слова дружини Віри не відпо
вість такими ж. Він відповідає їй вдячним 
поглядом, а в ньому — велике почуття, яке 
інколи не можна передати пайтеплішимн 
словами. Так буває завжди, коли Віра про
воджає його на роботу або на змагання. І,

ВИПАДОК В АВТОБУСІ
Олег Богданов — майстер спорту

БК 02096.

можливо, виходячи на поміст, Олег згадує 
саме цей час. І з’являється бажання пере
могти, подвоюються сили.

Майже завжди Олег повертається із зма
гань додому, коли донька вже спить. Віра 
чекає його, чекає відповіді:

— Ну, як?
А потім ще довго сидять удвох, хвилю

ючись і знову переживаючи все, що було на 
змаганнях. Хоч завжди Олег приносить ра
дісні звістки — виконав норму кандидата в 

, ,, поліпшив 
обласний рекорд у триборстві, — «сімейна 
рада» обговорює такі події в деталях. Це 
стало необхідністю, потребою, бо спорт — 
одна з недругорядних сторінок у житті под
ружжя Богданових.

Ще кілька років тому Олег Богданов не 
думав, що стане важкоатлетом. Спор
том займався, був наділений чималою 
фізичною сплою. Один випадок став 
вирішальним для Олега. Служив він то
ді в армії. Біля казарми стояла 
вісь з колесами від вагонетки. 
Стояла і ржавіла. Якось хлоп
ці засперечалися, хто її підні
ме. Пробував один, другий — 
нічого не вийшло. Олег підняв. 
А тут незабаром і змагання 
підійшли. Згадали, як Олег 
розправився з віссю, і — до 
списку. Правда, результат на 
цих змаганнях був поганим, 
але Олег відчув, що штанга— 
його покликання. Через кілька 
місяців він виконав норму дру
гого розряду, а згодом — і 
першого.

1965 року в Запоріжжі Олег 
зійшовся на помості з «асами» 
штанги — міжнародним май
стром спорту Г. Дяченком, 
майстром спорту С. Батішевнм 
та іншими відомими спортсме

нами. В упертій боротьбі 
Олег виборов п’яте місце і 
звання кандидата в майст
ри спорту. Це була велика 
перемога олександрійця і 
його тренера І. С. Сищенка. 
який впевнено виводив сво
го вихованця у великий 

■■ спорт.

Ще свіжі враження від міжвідомчої пер
шості області з важкої атлетики, яка 
проходила в лютому цього року. На цих 
змаганнях Олег Бо/данов не мав собі 
рівних у своїй ваговій,категорії.

Звернімося до суддівського протоколу, 
який мовою цифр розповість про тріумф: 
жим — 143 кілограми, поштовх — 182,5 кі
лограма, в сумі триборства — 457,5 кіло
грама. Це на десять кілограмів більше об
ласного рекорду. На змаганнях Олег Бог
данов виконав норму майстра спорту СРСР.

Цього місяця Олега чекають відповідаль
ні поєдинки. Спортивні дороги приведуть 
його знову в Запоріжжя, де з 20 цо 27 черв
ня буде проходити першість республіки з 
важкої атлетики в'залік IV ювілейної спар
такіади УРСР. Поміст Запоріжжя в 1965 
році був щасливим для спортсмена. Поба
жаємо ж, щоб цього разу він був ще щас
ливішим.

В. ГАНОЦЬКИЙ,

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ

на базі неповної середньої школи на І курс 
денного відділення на спеціальності:

судноводіння на внутрішніх водних шляхах; 
суднові силові установки.
Приймаються громадяни чоловічої статі, яким 

на 1 квітня 1967 року минуло 15 років, та старшо
го віку (до 30 років).

ПРИМІТКА: Особи, у яких понижений зір (короткозорість) 
та розладнання кольорового зору, на навчан
ня не приймаються.

Термін навчання — 3 роки 7 місяців.
Вступники складають іспити з української 

або російської мови письмово (диктант) за вибо
ром вступника та з математики (письмово та ус
но).

Прийом заяв з документами з 1 червня до 31 
липня — поштою або особисто.

Вступні іспити з 1 до 20 серпня.
Гуртожитком забезпечуються всі приїжджі учні. 
Стипендія надається на загальних підставах. - 
Адреса технікуму: Київ, 71, вул. Фрунзе, 9.
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