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О новини
ЕКЗАМЕН МЕТИЗНИКІВ

Продукцію оборонно упаковували. Кожну деталь перевіряли, зма
щували. Ще б пак! Колектив цеху оковок заводу метапоконструкцій 
тільки-но осгоїв випуск мстизів для кріплення опор ліній електро
передач. Хотілося, щоб вони сподобались електрофікаторам.

І ось перший відгук. »Продукція хороша. Присилайте побільше».
■" В*е..° минулому місяці метизники виготовили близько 150 тонн 

деталои. Тх достатньо для того, щоб прокласти лінію електропередач 
на відстань до півтора тисяч кілометрів.

М. БУЛАЄНКО, 
наш позаштатний кореспондент.

м. Крсмгес,

• НОВИНИ швянмвБипааипвм

ВІН БУВ ПЕРШИМ
«Юність» — один з багатьох піонерських таборів обласного цент

ру. Хороше тут відпочивати школярам. Вони організовують екскурсії, 
зустрічі з ветеранами праці, учасниками Великої Вітчизняної війни 
та Жовтневої революції.

Ось і минулої неділі засмаглі хлопчики та дівчатка зібралися, щоб 
послухати одного з перших комсомольців міста I. К. Матусевича. 
Піонери сиділи, затамувавши подих. А немолода, з посивілими скро
нями людина тепло і дохідливо вела мову про буремні дні грома
дянської війни, про зустрічі з В. І. Леніним.

Бесіда закінчилася. Старий більшовик прощається з юними ле
нінцями. Вони ще довго гомонять про почуте на недавній зустрічі.

. А. САРЖЕВСЬКИЙ,
м. Кіровоград, юнкор.

О новини
ПЕРЕМОЖЦІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

ЗМАГАННЯ
У працівників Кіровоградського комбінату хлібопродуктів радість: 

Перехідний Чорвоний прапор Державного комітету 
у₽с₽ по хлібопродуктах І комбікормовій промисло- 

сті та Республіканського комітету профспілки робітників і служ- 
гппТ С_ІЛЬСЬК°ГО господарства і заготівель з врученням першої 
кв-рталі' °РСМ ' 33 УСП'ХИ “ соиіапістичн°'АУ змаганні у другому 

Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів відзначено другою гро
шовою премією. г

ПІОНЕРІЯ 
РАПОРТУЄ 
ПАРТІЇ 
ЛЕНІНА

5 серпня в Артеку, в рес
публіці Піонерія, закінчився 
третій Всесоюзний зліт 
юних ленінців, присвячений 
50-річчю Великого Жовтня.

Понад чотири тисячі де
легатів від областей, країв, 
автономних і союзних рес
публік взяли участь у зльо
ті, який тривав двадцять 
днів.

Незабутньою була зу
стріч дітей з ветеранами 
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції, Великої 
Вітчизняної війни та праці, 
з космонавтами, діячами 
мистецтва і літератури.

В день миру, дружби і 
солідарності делегати зльо
ту, які приєднали свій голос 
до голосу своїх батьків і 
матерів, старших братів і 
сестер, виступили за припи

нення агресії у В’єтнамі, на 
Близькому Сході, проти 
фашистської сваволі в Гре
ції, Португалії, Іспанії, про
ти расизму, колоніалізму 
та неоколоніалізму. Радян
ські піонери разом з діть» 
ми більш як тридцяти кра
їн, що відпочивають нині в 
Артеку, висловили солідар
ність з народами, які борю
ться за своє визволення.

Багато радості принесли 
дітям свято мистецтва і 
спартакіада Всесоюзного 
зльоту. Піонери зробили зо
ряне сходження на найви
щу гору Криму — Роман- 
Кош. Біля підніжжя гори до 
пам’ятника партизанам во
ни поклали гірлянди слави. 
Зоряні маршрути пролягли 
по місцях героїчних боїв на
шого народу в роки грома
дянської та Великої Вітчиз
няної воєн. Тут діти зустрі
лися з .воїнами і колишніми 
партизанами.

В яскраве свято перетво
рилося закриття третього 
Всесоюзного зльоту піоне
рів на центральному стаді
оні Артеку. Діти одностай-

(Закінчення на 2-й стор.).

КРАСА, ВИКОХАНА
РУКАМИ

Закінчилося свято кві
тів, яке два дні буяло 
оксамитним розмаєм в 
кіровоградському парку 
імені В. І. Леніна. Опус
тіли алеї, затихли кроки, 
що дрібними намистина
ми дзвеніли на синіх до
лонях вечора. А в уяві 
проміниться рідний про
філь Ілліча, виготовле
ний умілими квіткарями- 
червонозорівцями, тріпо
че світлими крильцями 
голуб квіткарки Верзун, 
палахкотить урочисто 
«Вічний вогонь», який 
майстерно виклали з 
квітів Вареник та Корні- 
єнко. Випливають у па
м’яті барвисті панно 
умільців м’ясокомбінату, 
оригінальна композиція 
квіткарів дитсадка № 33.

З плетеної корзини ви
хоплюється біле полум’я

гладіолусів. Цей чарів
ний вогонь викохали 
дбайливі руки комсо
молки Валентини Овча- 
ренко, агронома-квіткаря 
Кіровоградської оранже
реї (на фото вгорі).

Між високими кущами 
бузку блукає тиха серп
нева ніч. їй мариться: на 
зеленому килимі пала
ють багряні канни, чер
воними жаринами сві
тяться гвоздики, голубим 
вогнем обпікають очі 
айстри. Тиша тамує в 
собі ніжний шепіт пе
люсток. Парк зараз на
гадує людину, в якої гос
тювали добрі друзі і 
без яких тепер трохи 
сумно і самотньо.

В. ГОНЧАРЕНКО.
Фото М. Черкаєва.

Ме,чанізатор — і дівчат професія

Випробовування
На польовому стані трактор

ної бригади тихо, безлюдно. 
Тільки сторож, ДІД Ілько, си
дить в затінку верб, вчитуєть
ся в газету.

— Про Оксану Гордієнкову 
питаєте? Бідова дівка. Кажуть, 
якогось городського хлопця 
на трактор проміняла. Зараз 
десь на сінокосі.

Сінокіс недалеко, біля неве
ликої степової річки. Тільки-но 
пройшов дощ, і на лузі ви
дзвонюють бісерними крапли
нами ромашки. Поміж ними — 
Оксана. На перезміну прийшов 
Іван Береговий, то дівчині є 
час погомоніти. Зайшла за 
донькою мати, яка поруч, в 
городній бригаді працює, а за
раз додому повертається.

Дівчина горне до обличчя 

руки, пропахлі, до
щем, ромашками 
і бензином, а по
тім крадькома за
зирає в люстер

ко. Очі в неї зелені-зелені. 
Це, мабуть, трохи бентежить 
її, і вона на мить затримує по
гляд на люстерку.

— Дочко, а чи вдома не на
дивишся? — кличе мати.

І вони поспішають до села. 
В кімнатах пахне чебрецем і 
травою. Так п’янко від них, що 
аж голова паморочиться. Окса
на одягла білу блузку, наки
нула на плечі квітчасту хустку 
і майнула до клубу. Сьогодні 
засідання комітету, про заго
тівлю кормів мова йтиме. По 
дорозі зустрілася з Ніною Вер
бовою, теж трактористкою.

— Сьогодні листа від Василь
ка з Бобринця одержала, — 
хвалиться Ніна. — В неділю 
приїде. А твій... Валентин?

— Мій?

Замислилася. Згадалось їй, 
як після десятирічки в Кірово
град майнула. Два роки пра
цювала там, подружила з од
носельчанином Валентином 
Вахненком. Тільки серце кли
кало в степ. Хотілося мати на
дійну спеціальність, стати трак
тористкою. Сказала про це Ва
лентинові. Він зневажливо по
дивився на неї:

— Краще вже прибиральни
цею.

Оксана спохмурніла. Мовчки 
йшли вулицею під неоновими 
вогнями. Вже біля парку Ва
лентин купив дівчині букет гла
діолусів.

— Залишайся, Оксано, тут, у 
місті. Назавжди...

Вона ніяково посміхнулася:
— Не треба, Валю, про це. 

Люблю я своє село. Розумієш, 
люблю. Туди й повернусь.

Наступного дня вона була в 
Бобринці, писала листа Вален
тинові: «Приїжджай, не по
шкодуєш. Тут так цікаво».

Він не приїхав, не прислав 
листа ні другого, ні третього, 
ні десятого дня. А Оксана че

кала. І місяць, і другий. Вже 
взимку, коли вона після закін
чення училища працювала в 
своєму колгоспі на «Бєларусі», 
Ніна Вербова сповістила:

— Бачила Валентина в Кіро
вограді. Питав про тебе, обі
цяв приїхати.

І вони зустрілися. Холодного 
лютневого вечора. Оксана са
ме підвозила корми до фер
ми.

— Ну, тепер ти згодишся по
їхати зі мною в місто? Кварти
ру скоро дадуть, — хвалькува
то мовив він.

Зелені Оксанині очі співчут
ливо дивилися на Валентина.

— Не знаю, що тобі сказати. 
Весь час називала тебе в дум
ках дизертиром. Суворо доко
ряла, що зрадив і степам, і ме
ні... В місті все готове. А щоб 
зробити це в селі, треба до
класти рук, розуму. А ти — 
легкодухий...

...Перебирає Оксана в пам’я
ті ту розмову, своє життя. Шу
кає в ньому мить, коли, мож
ливо, сфальшивила, оступилась.

Ні, такої миті не було. Ось 
уже два роки вона тракторист- ; 
кою, пройшла випробування 
на вірність землі. І ніколи не 
зрадить їй.

Коли Оксана і Ніна зайшли
до клубу, там уже зібралися 
всі комітетники і комсомольці- 
механізатори. Засідання було 
зовсім коротким. Створили чо
тири молодіжних екіпажі по 
заготівлі кормів.

Того вечора Оксана з Ніною 
довго бродили босими ногами 
по росяній траві, а вже опівно
чі заспішили додому.

— Йди-но вечеряти, зелено
ока, — жартома кличе мати до
столу.

— А чому в мене очі такі? — 
довірливо допитується дівчи
на.

— Ти ж степовичка...
...Снилось Оксані щастя. Оте 

просте, звичайне, якому мож
на зазирнути у вічі і навіть по
цілувати.

В. ПЕТРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Бобринецький район.
’їмр-ч

ВІТЧИЗНА РІДНА

Другі* доменна піч Західно-Сибірського металургійного заводу, яка пведена в дію 21 
липня цього року, да< чавун. Це найбільша з таких же печей в Сибіру, понад мільйон тонн 

кіпово'іягдлу буде виплавлятися на ній щорічно.
На 5,‘ИІМКУ: Доменний комплекс Західно-Сибірського металургійного заводу. Праворуч-« 

нова доменна - -ш- «ото Е. Еттінгера. |АПН|.

«ЛЕНІНУ 1917 РОЦІ»
так зветься збірник, підго
товлений Інститутом марк- 
сизму-ленінізму при ЦІ< 
КПРС спільно з Політвида- 
вом. До нього ввійшли спо
гади про Володимира Іллі
ча Леніна визначних діячів 
нашої партії і ветеранів ре
волюції, а також спогади 
людей, які зустрічалися з 
Іллічем і слухали його вис
тупи в буремні дні 1917-го.

Матеріали збірника вис
вітлюють період з моменту 
приїзду Леніна в Росію 
3(16) квітня 1917 року і до 
III Всеросійського з’їзду 
Рад, який відбувся 10—18 
(23—31) січня 1918 року. 
До книги ввійшли також 
спогади про перший період 
роботи Ради Народних Ко
місарів, керованої В. І. Ле
ніним. (ТАРС).

ЗЕМЛЕКОП-ВЕЛЕТЕНЬ
КРАМАТОРСЬК. Ювілей

ний — сотий числом — 
крокуючий екскаватор «ЕШ 
10—60» вицуіцено на Ново- 
краматорському заводі, йо
го кабіну прикрашає брон
зова емблема з написом: 
«На честь 50-річчя Радян
ської влади».

Краматорські десятикубо- 
ві велетні за технічною дос
коналістю перевершують ма
шини такого ж класу зару
біжних фірм. Новий екска
ватор може перемістити за 
рік три з половиною мільйо
ни кубометрів грунту.(РАТАУ).

• Йде ударний 
двомісячник

Над кукурудзяним па-* 
ном мотори тракторів та 
автомашин полохають 
тишу. Запахло свіжим 
соком. Валки автомашин, 
кузови яких наповнені 
подрібненою кукурудзя
ною масою, потяглися

МЧАТЬ 
МАШИНИ

до тваринницького міс
течка колгоспу імені 8а- 
тутіна Устинівського ра
йону. Комбайнери І. ка
ков та Г. Іщенко щодня 
скошують по 7—8 гекта
рів зеленої маси. З 
площ, де вони працю
ють, водії А. Рісняк, 
Ф. Пуденко, інші їх дру
зі вже перевезли понад 
1600 тонн цінного корму.

К. МЕЛЬНИК.
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ЛІКАРНЮ 
БУДУЮТЬ 
МЕДСЕСТРИ
Закінчилася сесія в Кі

ровоградському медучи- 
лищі. Як завжди після 
неї — практика. От ми 
й пішли в дитячу лікар
ню, що на Черемушках. 
Тільки не працювати, а 
будувати її. Дівчатам 3-ї 
акушерської і 5-ї 
сестринської груп 
мо-таки повезло, 
каво, чи буде хто 
працювати в ній?

Виконроб А. І.
тавський ніколи не скар
житься, бо всі завдання 
виконуються вчасно. А 
тільки випаде вільна хви
лина — лине пісня. Як
що жартівлива, весела— 
то співає Катя Заєць, як
що лірична, задумли
ва — то Валя Ніколаєн-
ко.

мед- 
пря- 

Ці- 
з них

Пол-

В. ЧОРНА, 
секретар комсомоль
ської організації ме
дучилища.

НА ДОШЦІ 
ПОШАНИ
Дозвілля старшоклас

ники нашої школи поєд
нують з працею на ла
нах Комсомольського 
відділка Маловисківсько- 
го радгоспу. Вони звіль
нили від бур’янів 15 гек
тарів кукурудзи, 18 гек
тарів цукрових буряків. 
Хлопчики і дівчатка тру
дяться добре. Імена п’я
ти піонерів — Олексія 
Козубенка, Ольги Ци- 
бенко, Петра Дукача, Та
мари Курбет і Люби По- 
тьомкіної, які працювали 
найкраще — занесені на 
радгоспну Дошку поша
ни.

П. ШЕВЧЕНКО, 
учень Маловисківської 
восьмирічної школи 
№ 2.

V СІМ'Ю ТРУДІВНИКІВ Кірово-
* градщини вливається цього року но

вий великий загін випускників восьми
річних і середніх шкіл. Якнайкраще зу
стріти юнаків і дівчат —.прямий обо
в’язок кожного керівника підприємства, 
заводу, колгоспу, радгоспу.

Однак працівники деяких рай- і міськ
виконкомів ще не взялися по-справжньо
му за трудовлаштування випускників, а 
інколи просто перекладають її на плечі 
шкіл і відділів народної освіти.

Головапівський райвиконком, напри
клад, не довів до підприємств, організа
цій, колгоспів і радгоспів району своє 
рішення про трудовлаштування випуск-

ВИПУСКНИК ІДЕ в життя

ників, а надіслав їм лише виписки (циф
ри) з планів трудовлаштування, внаслі
док чогочкерівники багатьох з них, зо
крема, Перегонівського цукрокомбінату, 
консервного заводу, відділення «Сіль
госптехніки», будівельного управлін
ня № 6 тресту «Кіровоградпромбуд» не 
знають вимог щодо організації трудо
влаштування і дальшого навчання моло
ді, яка закінчує загальноосвітні школи, 
допускають цілий ряд перекручень. 
Трапляються навіть випадки, коли непов
нолітніх звільняють з роботи без погод
ження з комісією по трудовлаштуваншо.

На деяких підприємствах області вжи
вають заходи по усуненню порушень 
трудового законодавства щодо підліт
ків. Так, на заводі «Червона зірка»

никла думка про створення громадських 
рад по роботі з підлітками, навіть був 
виданий наказ про це по заводу. І а все 
ж до цього часу такі ради майже в по
ловині цехів не створені. На заводі ніяк 
не можуть дійти до спільної думки ВІД
НОСНО пропозиції начальників цехів тт. 
Терехова і Новикова про організацію 
дільниці для неповнолітніх, де вони пра
цювали б тільки в дві зміни з постій
ним складом майстрів і бригадирів.

У велике життя виходять повні енер
гії і бажання трудових звершень сімиад- 
цятилітні юнаки і дівчата. Від того, як 
зустріне їх робітнича сім'я, будуть зале
жати молоді долі. Хіба, скажімо, взяли 
б розрахунок 52 тогорічних випускники, 
які працювали на Ульяновському цук- 
рокомбінаті, якби для них були створе
ні умови культурного відпочинку і даль
шого навчання?

Молодь цінує увагу старших товари
ші». На все життя запам’ятають юнаки 
і дівчата урочисте посвячення у робіт
ничу або хліборобську сім’ю, врученні 
трудових книжок. А як забути їм свято 
першої заробітної плати? Не просто 
одержати з віконечка ту або іншу суму, 
а взяти з рук ветеранів труда перші пло
ди чесної праці. Різниця тут є, а для мо
лоді — особливо суттєва.

Особливу увагу необхідно звернути на 
підлітків віком від 14 до 17 років, які 
ніде не навчаються й не працюють. Ад
же незайнятість хлопця чи дівчини в 
першу че^гу стає причиною багатьох 
прикрих збочень.

На заводи і фабрики, на ниви і ферми 
несе свої усмішки і міцні руки паша 
прекрасна юнь. Перед тобою, керівнику, 
завдання — не затьмарити її пошуків і 
надій, дати змогу розквітнути її здібнос
тям.

ШОНЕРІЯРАПОРТУЄ 
ПАРТІЇЛЕНІНА••

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

но прийняли Звернення до 
всіх юних ленінців країни.

У Зверненні, зокрема, го
вориться:

«Напередодні славного 
ювілею ми, делегати тре
тього Всесоюзного зльоту 
піонерів, закликаємо всіх 
юних ленінців країни стати 
на піонерську вахту — вах
ту ударних піонерських 
справ на честь всенародно
го свята.

Час вахти — серпень— 
листопад 1967 року. Хай 
кожна дружина, кожний за
гін одержать трудове зав
дання від комуністів, комсо
мольців рідного села, міста, 
району.

Піонери посадять нові 
алеї, сади, лісові смуги, спо
рудять ігрові та спортивні 
майданчики.

Мартени одержать тонни 
піонерського металу для 
будівництва кораблів, літа
ків, комбайнів.

Піонерські дозорці вро-

но прийняли Звернення

жаю вийдуть на колгоспні 
й радгоспні поля.

Наше відмінне навчан
ня — Батьківщині!

Хай у дні жовтневої вах
ти широко розчиняться 
двері піонерських музеїв 
В. І. Леніна, залів і кімнат 
революційної, бойової і 
трудової слави радянського 
народу.

Активніше включайтесь в 
конкурсну олімпіаду, війсь
ково-спортивну гру «Зірни
ця». Всім дружинам, заго
нам, усім піонерам країни 
вийти 2 жовтня на всесоюз
ний піонерський недільник.

Напередодні всенародно
го свята на урочистих збо
рах, лінійках рапортувати 
комуністам, комсомольцям 
про свої піонерські діла на 
честь 50-річчя Великого 
Жовтня.

Хай піонерська вахта ста
не частиною всенародної 
вахти «а честь 50-річчя на
шої держави».

Урочисто спущено пра
пор третього Всесоюзного 
зльоту гіонерів. Починаєть
ся музично-театралізоаана 
вистава, присвячена дню 
народження країни. Слова 
«Мир — дружба» линуть 
над артеківським стадіо
ном.

У повітрі спалахують сот
ні зірок, південне небо роз
цвічується каскадами ракет.

В морі загоряється фі
гурне вогнище «50 років». 

(РАТАУ).
Є. ЧОРНИЙ, 

секретар обласної комісії у справах 
неповнолітніх.

Т® ДУ до новоспоруджува- 
ного тролейбусного де-

по.
Його корпус виріс не

давно в степу біля лісосму
ги, де кінчається мікро
район. Довкруж чиїсь дбай
ливі руки посадили дерев
ця.

— Вже восени депо змо
же обслуговувати 50 тро
лейбусів,—розповідає стар
ший виконроб другого бу
дівельного уравління трес
ту «Кіровоградпромбуд» 
Сергій Царенко. — При не-

обхідності його можна роз
ширити і приймати вдвічі 
більше машин.

Від депо починається тра
са першого маршруту. Вона 
йде по проспекту — 
ды», повз універмаг 
лейний», друкарню 
дить на вулицю 
Маркса. Трасу розширили,* 
спрямили. По ній уже пішов 
транспорт.

А шляховики перебазува
лися на вулицю Шевченка. 
Там і починаю розмову з 
майстром шляхової дільни-

«Прав- 
«Юві- 

і вихо-
Карла

Потісніться, автобуси!
Ц'
управління по благоустрою 
міста Михайлом Литвинен- 
ком. Це ще молода, хоч і з 
великим практичним досві
дом людина.

— Спека не заважає?
— І заважає, і допомагає. 

В дощову погоду стільки б 
не встигли. По дві-три нор
ми хлопці за день дають,

ремонтно-будівельного

заважають. 
квітники

о РЕФОРМА І МИ

Економічна реформа, 
що ламає застарілі гос
подарські канони, при
мушує не тільки керів
ників підприємств, але й 
кожного інженера, еко
номіста, робітника, кож
ного активіста підприєм
ства, кожного комсо
мольця подивитись по- 
новому і на господарські 
проблеми наші, і на влас
ну участь у їх вирішен
ні. Про це — бесіди 
письменника Олександра 
Боріна, які ми починає
мо друкувати.

Чи завжди копійка 
карбованець береже?

Г’АМЕ ПИТАННЯ, позначене в 
заголовку, може здатись на 

перший погляд надуманим і не
доречним. Звичайні ж, копійка 
завжди береже карбованець — ми 
звикли вважати саме так, а не 
інакше.

Але час примушує нас перегля
дати старий запас понять і уяв
лень, поновлювати їх, а інколи й 
спростовувати.

Якось я написав оповідання, в 
основу якого була покладена ре
альна історія. Мова в ньому йшла 
про Євгена Сударєва, молодого до
менщика. Якось пішов він із піро
метричної дивитись піч. Біля де- 
в ятнадцятого холодильника по
чув, як плюється трубка. Він зупи
нився і помітив, що щілина між 
козирком і піччю зовсім багряна.

У дверях пірометричної будки 
стояв новачок цеху — Костя Глух. 
Сударєв гукнув йому, щоб ніс за
ступа — відкривати козирок. Ко
ли розжарення, треба залити піч 
водою із брандспойта. Але Глух

_____________________________

не встиг зрушити з місця. Внизу 
грюкнуло і 
ло. Сударєв 
раз, дуже 
проломився, 
лум’я.

Якщо не 
може видути фонтаном, 
проріже весь 
ненький спектакль. Сударєв гук
нув Глуху, щоб він відбіг від пе
чі через каупери, а сам поспішив 
на вогонь — зупинити піч.

Повернувшись, побачив,

майданчик струсону- 
упав. 

сильно.
і з дірки

Грюкнуло іце 
Майданчик 

виросло по-

зупинити піч, чавун 
і, вогонь 

цех, почнеться гар-

ЩО 
Глух так само стоїть біля дверей. 
Дурень, йому ж треба бігти, ІЦе 
раз гаркне, можуть загорітись 
каупери.

Світло на майданчику погасло. 
Сударєв, розчепіривши руки і 
грудьми притиснувшись до стінки, 
боком йшов до спорту. Раптом по
заду відчув сильний жар, на поти
лиці затріщало волосся. Він ки
нувся бігти на ливарний двір, але 
його хтось схопив і повалив на 
землю.

— Пусти! — заволав Сударев.
Але той, хто повалив його, не 

пускав, обняв його всім своїм ті
лом і сказав голосом Глуха:

— Не можна бігти, коли гориш. 
Тільки гірше буде.

Він зрозумів, що Костя Глух 
своїм тілом збив з нього полум’я. 
Хотів подякувати, але не зміг. 
Тільки жадібно попросив когось:

— Подуйте на губи/ Пече...
— До чого ж тут карбова

нець? — спитає уважний читач. — 
Чи, можливо, автор намагається 
сказати, що Сударев з Глухом 
спасли домну, розраховуючи на 
грошову винагороду?

Ні. Але про карбованець, зв’я
заний з подвигом Глуха і Сударе
ва, доведеться все-таки повести 
розмову.

Глух і Сударєв ще лежали в лі
карні, а на металургійний комбі
нат уже наїхали різні комісії й ав
торитетні спеціалісти, щоб доско
нало розібратися, чому це на дом
ні раптом зірвало майданчик. По
жежа в доменному цеху — випа
док надзвичайний. Керівник од
нієї з комісій пояснив мені, з-за 
чого, врешті-решт, розжарилася 
щілина між козирком і піччю і чо
му Судареву довелось, задихаю
чись від диму, продиратися в по-

першого

розмову 
Юнак на-

Напроти скверу два ро
бітники ставлять бордюри. 
З інструменту лише лопати, 
ломи, кліщі.

— Техніки тут не застосу
єш, — продовжує Литвинен
ко. — Будівлі
Та й дерева, кущі і 
хочеться зберегти.

— Все одно до 
вересня закінчимо.

То втрутився в 
Леонід Кравчук,
вчається на заочному відді
ленні Київського шляхового 
технікуму, добре знає свою 
справу.
ЇІЇЇ ВИДКО просузаються 

шляховики; Не баряться 
і монтажники. Вони зводять 
опори, натягують контактні 
проводи, ставлять підстан
ції. А як же з самими тро
лейбусами? З цим запитан
ням я звернувся до заступ
ника директора тролейбус
ного парку В. Ф. Золота- 
ренка.

— Скоро з Києва одер
жимо 25 машин, — каже 
він. — Майбутні водії вже 
давно на курсах. Це пере
важно юнаки і дівчата.

Золотаренко розповідає,

що тролейбуси підуть в 
кінці жовтня по маршруту 
депо — теплоелектростан
ція. Наступного року від
криється ще одна лінія. Во
на проляже по вулиці Кар
ла Маркса повз швейну 
фабрику до школи-інтерна- 
ту № 2. А пізніше тролей
буси возитимуть пасажирів 
і на Балашівку, Кущівку, до 
міського саду.
у НАШОМУ МІСТІ вже
* 70 років тому ходи

ли трамваї. Мережу елек
тротранспорту мали значно 
розширити, але наміри зла
мала війна. Тепер, коли на
селення міста значно збіль 
шилося і транспортна проб
лема постала на першому 
плані, давня мрія кірово- 
градців здійснюється. Через 
кілька місяців можна буде 
сказати:

— Потісніться, автобуси!
О. ЛАДАН, 

спецкор «Молодого ко
мунара».
м. Кіровоград.

лум і до снорту. На капітальний 
ремонт треба було поставити піч 
Ще в грудні, але хтось на комбі
наті підрахував, що, коли подов
жити кампанію печі — її роботу 
від ремонту до ремонту — всього 
на два тижні, то вдасться взяти 
за цей строк більше сорока тисяч 
тонн чавуну, і тоді вартість всьо
го чавуну, розділена на вартість 
утримання печі, дасть нечувано 
прекрасну цифру рентабельності 
прямо-таки променисту цифру 
рентабельності, буде справжній 
смарагд в короні бухгалтерсько- 
го звіту. Словом, міркували мста« 
лурги, копійка, зекономлена на ре- 
мон-ті, збереже нам цілий карбова
нець. ‘

Але копійка не зберегла карбо
ванця, а загубила його.

Пушкінський Балда бмв непога- 
ек°ношстом. Свого'недалеко- 

вчив: «Не га
за дешевин-

глядпого попа він 
нявся б ти, попе, 
кою».

Сьогодні багато говорятьийіаіи говорять про 
сучасного Павла Корчагіна, Кор- 
чапн-а шістдесятих років. Особис
то я його бачу і в рядах тих хто 
нелегку, незвичну психологію міль
йона відстоює і захищає від мі
зерної психології грошика.

Олександр БОРІН.

На фото: вгорі — тут попра
цювали шляховики; внизу _  йде
монтаж тягової електромережі.

Фото М. ЧЕРКАЄВА.
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(Продовження. Початок 
в газетах за 16, 21, 23 і 26 

липня).

ТОВАРИШІ 
ПО ЗБРОЇ

«ДЕ ГРИША, ТАМ 
ПЕРЕМОГА»

На літо 1942 року пар
тизанські загони Черні
гівщини налічували по
над тисячу чаловік. Під
пільний обком партії, 
очолюваний Олексієм 
Федоровим, опираючись 
на цю велику силу, вів 
не тільки збройну бо
ротьбу проти ворога. 
Комуністи і комсомольці 
тримали зв’язок з насе
ленням окупованої ра
дянської землі, повідом
ляли йому становище на 
фронтах, вселяли віру в 
перемогу Червоної Ар
мії. В ряди народних 
месників вливалися нові 
десятки й сотні людей.

Та основним завдан
ням, що його виконували 
партизани, було знищен
ня фашистів — їх живої 
сили і техніки. Ворог ді
йшов до Волги, загарбав 
Північний Кавказ, 
умовах кожний 
ний гітлерівець, 
спалена машина
допомогою фронтови
кам. Першорядного зна
чення набрали диверсії 
на залізницях.

«З самого початку, — 
згадує О. Ф. Федо
ров, — спеціалізувався 
як керівник таких дивер
сійних експедицій Григо
рій Васильович Балиць- 
кий. Він ходив зі своєю 
групою інколи на два- 
три тижні. А раз пропа
дав більше місяця. Лю
дина виняткової хороб
рості, Балицький став 
душею наших диверсій
них операцій».

...Партизанська міна — 
це просто дощаний ящи
чок довжиною сантимет
рів із сорок, а шириною 
і висотою сантиметрів 
двадцять. У ньому шма
ток толу, схожого ко
льором на суху гірчицю. 
Тол сам не вибухне, хоч 
у вогні його пали, він ви
бухає від детонації. В 
шматку толу вирізане

В цих 
знище- 
кожна 

були

заглиблення, у нього 
перед тим, як поста
вити міну, вкладають 
запал — детонаторну 
трубку: в ній пружи
на, бойок і капсуль. 
Коли смикнути за 
шнур і спустити бо
йок із запобіжника, 
від незначного вибу
ху капсуля спрацьо
вує вся міна. Такого 
ящика вагою до пуда 
достатньо, щоб виса
дити в повітря неве
ликий залізничний 
міст або пустити під 
укіс цілий ешелон.

Червневого ранку 
1942 року група з 
дев'ятнадцяти парти
занів знову вирушила 
на залізницю. Міну, 
як і завжди, несли 
по черзі. Вага невели

ка, але кожен намагаєть
ся прилаштувати міну на 
плечі: партизан не лю
бить, щоб руки були зай
няті чимось іншим, крім 
автомата або гвинтівки.

В групі було кілька но
вачків. Без них тепер не 
обходилась жодна опе
рація: обстрілювалося
поповнення.

— Кому страшно — 
може повертатися в та
бір, — сказав Балицький, 
коли на півдорозі до 
мети зробили привал. — 
Насміхатися ніхто не бу
де. Потім буде пізно. 
За боягузтво під час 
операції — розстріл на 
місці.

Ніхто не сказав, що хо
че повернутися. Нічого, 
що Балицький заявив, 
ніби не сміятимуться. 
Насправді ж боягузтво в 
загоні викликало загаль
не презирство, а повер
нутися 
сатися 
гузтві. 
газеті 
що вік

До залізниці підійшли 
годині о п’ятій по обіді. 
Німці тут постаралися: 
ліс більш як на сотню 
метрів від насипу виру
баний. «Чорти!» — ви
лаявся про себе коман
дир, але, ніби не помі-

ПІДІ мною
„КАВКАЗ

розмови, 
відійшла вже 
тут праворуч 
колеса. Йшов 

поїзд

означало розпи- 
у власному боя- 

За це і в стін- 
намалюють так, 

пам’ятатимеш.

па Балицького звітувала 
перед штабом загону за 
всіма правилами обліку. 
Старалися врахувати 
кожен підірваний вагон, 
що в ньому було, кож
ного знищеного німця). 
Звичайно, не задля точ
ності в обліку цього ра
зу перенесли операцію 
на денний час. За сонця 
ворог менш обережний, 
він не чекає партизанів.

Пройшли шість німців 
з собаками. Вітер доно
сив уривки

Охорона 
далеко, аж 
зацокотіли
контрольний 
паровоз і три вагони.

— Пора, — сказав 
Григорій, коли пройшов, 
контрольний.

Вася Баскін, Шура Вер- 
ховський і Гриша Мель
ник поповзли до колії і 
закопали під рейки міну, 
замаскували шпагат, 
один кінець якого при
кріплений до детонато
ра, а другий тримає Ба
лицький. Готово. Лишає
ться чекати ешелона.

Праворуч знову зачми
хав паровоз і почувся 
легкий стукіт коліс.

— Знову контроль
ний, — промовив хтось 
нетерпляче.

— Основний, мабуть, 
не буде тюлькою, — здо
гадувався Вася Баскін.

Ще 
чувся 
тому, 
вався 
було 
довгий ешелон. Коли він 
вигнувся на колії, хтось 
із партизанів порахував 
платформи і вагони:

— Сорок шість.
На платформах — 

бочки. Бензин іде на 
фронт...

Гуркіт від вибуху не 
дуже сильний. Зате коли 
звалився паровоз і плат
форми полізли одна на 
одну, а з партизанського 
цепу посипалися куле
метні черги, почалося 
справжнє пекло. По
лум’я від бензину підня
лося вище лісу, горіли 
шпали, пеньки обіч на
сипу, навіть рейки виги
налися від неймовірного 
жару. Німці, що їхали в 
задньому вагоні, спочат
ку пробували відстрілю
ватися, та скоро замовк
ли.

Вночі група поверну
лася до табору. А ран
ком у стінгазеті партиза-

за півгодини по- 
шум поїзда. По 
як тяжко віддиху- 

паровоз, можна 
уявити, що йде

ЖаИ- :<

СІКЩО є одержимі люди, 
то це в першу чергу 

альпіністи. В будь-яку пору 
року їх манять гори, і 
вони, залишаючи домашні 
турботи, відправляються в 
дорогу. їх не звабиш ні 
чорноморським пляжем, ні 
будинком відпочинку, ні по
люванням на качок. Повер
таючись додому, вони при
возять силу-силенну вра
жень і знову чекають поба
чення з горами.

У нас в Кіровограді їх ще 
одиниці. Всього три роки 
при обласній раді ДСТ 
«Спартак» працює секція 
альпіністів, та в її ряди при
йшли молоді люди, які всім 
серцем закохались в р 
мантику вічного руху, 
стрімкі скелясті вершини.

В лютому, коли мели злі 
хуртовини, ми проводжали 
групу товаришів, які від’їз
дили в Карпати. Вони здійс
нили сходження на Говерлу, 
добре відпочили й загарту
валися.

Шість чоловік побували в 
цьому році на Кавказі. Я 
теж не один раз бувала там, 
але кожного разу Кавказ 
відкриває мені нову красу. 
Навіть у самій назві гір і 
вершин схована якась таєм
ничість. І кожна з них по
в’язана з якоюсь леген
дою. Джан-Туган — краси
ва вершина, яка приваблює 
сотні альпіністів. В пере
кладі це означає — моло
дий хлопець. По ній завжди 
передбачиш погоду. Якщо,
наприклад, вона закрита 
хмарами, буде дощ.

Ще здалеку видно гору 
Сула-Хат — сплячу жінку. 
На фоні синього неба й 
справді вимальовуються об
риси жінки, яка відпочиває.

Треба самому все поба
чити, щоб відчути красу 
гір. Свіже повітря, небо, як 
перемитий кришталь, льо
довики кольором від голу
бого до холодно-зеленого. 
А квіти! В горах, здається, 
живуть, як сусіди, січень і 
червень. На кордоні снігу І 
зеленого поясу розквіта
ють килими — червоні, бі
лі, сині.

На Кавказі зустрінеш аль
піністів з різних країн сві
ту. Потоваришували ми з 
чехами і німецькими альпі
ністами. Зустрічали ми в 
горах і японських спортсме
нів.

Все більше прихильників 
знаходить альпінізм. Разом 
з нашими ветеранами (так, 
так: три роки ходіння в го
ри — це вже чималий 
«стаж»!) — старшим інже
нером облпроекту Лідою 
Пономаренко, телеграфіст
кою центрального телегра
фу Валею Тимоновою, ін
женером тресту «Кірово- 
градпромбуд» Дімою Ку- 
чинським, інженером «Чер
воної зірки» Галею Соля-

ник в лави альпіністів ста
ють нові любителі роман
тики і захоплюючих поє
динків з горами. Перед ни
ми відкривається звабність 
відкриттявідкриття нових вершин, 
підкорення стрімких скель, 
їх поведуть гірські стежки, 
якими ходить зараз Анато- 

Іванов. Зовсім недавно 
здійснив траверс Шхель- 
а зараз в складі коман- 
знаходиться на Памірі, 

маршрут альпі-

лій 
він 
ДИ, 
Ди 
Кінцевий 
ністів — сходження на вер
шину Маркса — Енгельса.

Коли ви читатимете цей 
номер «Молодого комуна
ра», я в числі восьми спорт
сменів - альпіністів буду 
на Кавказі. Як і завжди, ось 
уже десятий рік підряд, моя 
відпустка буде присвячена 
гірським стрімким стеж
кам, які ведуть на захмарні 
вершини через провалля 
тисячі небезпек.

Н. ІВАНОВА, 
інструктор альпінізму, 
інженер - економіст об
ласного управ л і н н я 
зв’язку.

і
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А

Перед виходом ив 
яицькнй, Федоров І 
нов.

ніяких змін,

завданні. Злііі направо 
начальник штабу з’аднання Рвя-

6л-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. 9 серпня. Перша про
грама. 11.00 — Телефільм та ху
дожній фільм «Інспектор і ніч», 
(Кіровоград). 18.00 — Кіровоград
ські вісті. 18.15 — Телереклама.

«(Кіровоград). 18.20 — Телефільм 
«Будь—тдека на «кран». (Кіровз-

■■ ■ і.

тивши 
ставив завдання. Ешело
ни, як правило, підрива
ли вночі, а тут вирішили 
зробити це вдень: усе 
видно, бачиш, кого роз
стрілюєш, що полетіло 
шкереберть. (Треба від
значити, що вже тоді, на 
другому році війни, гру-

ПО- ни вже читали про вчо
рашню диверсію. Стаття 
називалася «Де Гриша, 
там перемога».

В цій операції серед 
дев'ятнадцяти партиза
нів брав участь і піонер 
Вася Коробко.

(Далі буде).

град). 18.40 — «Прожектор». (Кі
ровоград). 19.00 — Тиждень Тад
жицької РСР у Москві. Концерт 
майстрів мистецтв. В перерві — 
теленоеини. (М). 22.00 — Худож
ній фільм «Інспектор і ніч», (Кі
ровоград),

Друга програма. 11.00 — Ху
дожній фільм «Друзі і роки». 1 і 
2' сорії. (Дніпропетровськ). 17.03 
— Фільм для дітей (Дніпропет
ровськ). 17.15 — Дніпровські но
вини, (Дніпропетровськ). 17.30 — 
■ Героїчний шлях боротьби І тво
рення». (М), 18.00 — Телевісті,
(К). 18.20 — «Жила людина». Но
вий документальний фільм. (К), 
18.35 — «Художник Коте Кьоль-

віц». До 100-річчя з дня народ
ження. (К). 22.00 — Концерт бол
гарської народної пісні і танцю, 
(Софія).

ЧЕТВЕР, 10 серпня. Перша 
програма. 17.00 — Для школярів, 
«Сонячне коло», (К). 17.30 —
«Безсмертне ім'я». Пісні про В. І, 
Леніна. (Львів). 18.00 — Телевісті, 
(К). 18.30 — «Світ сьогодні». (М), 
19.00 — Я. Керекеш, « Відпові
дальна за щастя». Музичний спек
такль. 21.00 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня, «Вікна ЮгРОСТА», 
Літературна передача, (Одеса), 
21.30 — «З глибини народного
серця». Телефільм. (К). 22.00 — 
«Чемпіони Європи», (М).

Кіровограді на відпочинку перед штурмом вершини. В центрі — 
А. Іванов.

Конференція в Хартумі
X закінчиласьн
У ХАРТУМ. Конференція міністрів за- X кордонних справ арабських країн закін- 
1С чила свою роботу. Представники 13 

арабських держав, які засідали в Харту- С мі з першого серпня, обговорили спільні 
заходи по ліквідації наслідків ізраїль- О ської агресії проти арабських країн і 
координації дальшої Політики щодо Із- 

О раїлю.у* Учасники конференції, заявив у зак- т лючному виступі голова конференції ц- прем’єр-міністр Судану М. А. Махджуб, 
«схвалили необхідні рекомендації, щоб 
очистити атмосферу відносин між араб
ськими країнами і вжити політичних,

воєнних і економічних заходів для ліквіч 
дації серйозного становища, з яким сти
кається арабський світ». Ці рекомендації 
повинні бути подані главам арабських 
держав для остаточного рішення.

(ТАРС).

Зростання дорожнечі 
в Аргентіні

БУЕНОС-АЙРЕС. В Аргентіні несг« 
римно зростає дорожнеча. Тільки за ос
танні 12 місяців вона зросла на 34,9 
процента.

Підвищення вартості життя важким 
тягарем лягає на плечі аргентінських 
трудящих. (ТАРС).

ф ПОКАЗУЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА, 9 серпня. 11.00 — Ху
дожній фільм «Друзі і роки», 
1І 2 серії. 17.00 — Фільм для ді
тей. 17.15 — Дніпровські новини, 
17.30 — «Героїчний шлях бороть
би І творення». (М), 13.00 — «Лю
ди у білих халатах». Концерт за 
листами глядачів. 19.00 — Тиждень 
Таджицької РСР у Москві. (М), 
22.00 — Художній фільм «Друзі і 
роки». (2 серія).

ЧЕТВЕР, 10 серпня. 17.00 — Для 
школярів. «Сонячне коло». (К), 
17.30 — «Безсмертне Ім'я». Пісні 
про В. І. Леніна. (Львів). 18.00 
— Телевізійні вісті. 18.30 —

«Світ сьогодні». (М). 19.00 —
Я. Корекош. «Відповідальна за 
щастя». Телевізійний спектакль, 
(М). 21.00 — До 50-річчя Велико
го Жовтня. «Вікна ЮгРОСГА». 
(Одеса). 21.30 — «З глибин на
родного серця». Телевізійний 
фільм. (К). 22.00 — «Чемпіони
Європи», (М).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 9 серпня. 10.30 — До
кументальний фільм. 11.00 — Ху
дожній фільм «Явдоха Павлівна», 
17.30 — «Героїчний шлях бороть
би і таороння». (М). 18.00 —
Фільм для дітей. 19.00 — Тиждень 
Таджицької РСР у Москві, (М).

22.00 — Балет Асаф’сво «Бахчи
сарайський фонтан»,

ЧЕТВЕР, Ю серпня. 10.30 — До
кументальний фільм. 11.00 — Ху
дожній фільм «Волика рчда», 
17.00 — Для школярів. «Сонячна 
коло». (К). 17.30 — «Безсмертно 
ім’я». Пісні про 3. І. Леніна, 
(Львів). 13.00 — Теловізійні вісті, 
18.30 — «Світ сьогодні». (М),
19.00 — Я. Ксрскош. «Відповідаль
на за щастя». Толовізійний спек
такль. (М). 21,00 — До 50-річчя
Великого Жовтня. «Вікна ЮгРОС
ТА». (Одеса). 21.30 — «З глибин 
народного серця», Топевізійний 
фільм. (К), 22.00 — Концорт в

Одеси.
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ЖЕ МОРЕ перебунтува- 
** ло. Тільки на березі 
шурхотіло галькою та лагід
но торкалося парапетів.

— Хочеш, я покажу тобі 
капітана, який плаче? ,

Вона не вірила, що капі
тани можуть плакати. І 
взагалі не вірила морським 
вигадкам.

— Еге-е-е-й, море-е-е-...
— Еге-е-е-й...
Вона ніколи не бачила мо

ря і не вміла плавати. Коли 
чайки швиргали понад во
дою і на хвилину занурюва
ли гострі дзьоби в холодну 
осінню прозорість, вона пи
тала:

тілися, вони швиргали над 
ними і понад водою аж до 
самісінької Смішної гори.

— Я знаю вірш про мо
ре, — сказав він. — Я знаю 
багато віршів...

Море таке лагідне
І таке хороше.
І такі лагідні хвилі,
А над хвилями

злітають чайки...
Він погано знав вірш і 

збивався. Це тільки їй так 
сказав, що знає багато вір
шів.

А вона повторювала за 
ним.

Збоку од них поважно 
пропливла баржа. її теж

березі Смішної гори і роз
питувала про капітана.

— Це було давно-дав
но, — почав він. — Десять 
років тому. Тоді ще не бу
ло моря. Отам протікав 
Дніпро. Аж там, за Дани- 
ловою косою. І чайок там 
не було. Тільки на світанні 
бігали хлопчаки з вудками і 
ловили маленьку рибку. 
Ген-ген, де ми з тобою 
пливли коло барж, була ха
та діда Смішного.

— Справді, смішного? — 
питала вона.

— То так прозивали мого 
діда. Бо дід мій був весе
лим і дотепним, а, мабуть,

збігали за хвилями.
— Оце і все про капітана.
Вона стояла в човні і ди

вилася, дивилася на скелю.
— Ти боїшся моря і тому 

плачеш?
— Мені шкода капітана...
Вона стояла в човні і ви

тирала сльози. А хвилі на
кочувались на скелю, і на
зад за хвилями збігали про
зорі краплі води.

— Давай сьогодні надве
чір знову попливемо до 
«Капітана»? І будемо диви
тися, як хвилі штурхають 
човен і як хлопчаки лов-

□ □□

того й смішним... То було 
десять років тому. Там, де 
вранці хлопці бігали ловити 
рибу, люди зупинили Дніп
ро, і тут, од Смішної гори 
І далі, воно стало морем. 
Кажуть, що море тоді бу
ло сердите і зле. Воно кида
ло великі кораблі, а одно
го разу сердито кинуло ве
ликий корабель на берег 
Смішної гори, потім жбур
нуло назад і знову вдарило 
об скелю. Коли море стих
ло, всі побачили капітана. 
Він сидів на
піску, отут, де
ми стоїм о, і 
плакав. Йому 
вже було п’ятде
сят років, а він 
сидів і плакав. Він 
плавав на Чорно
му морі і на Тихо
му океані і ні ра
зу не плакав...

Другого дня сю
ди припливли ще » 
кілька кораблів і 
отой великий ко
рабель, якого мо
ре вдарило об 
скелі, поплив з 
ними. А коли хви
лі відкочувались 
назад, то прозорі 
краплі води, схожі 
на сльози, збігали 
за хвилями. З тих 
пір скелю, об яку 
вдарило корабель, 
люди прозвали 
«Капітаном, який 
плаче»...

Вони підійшли 
ближче, і вона ди
вилася на прозорі 
краплі води, які

лять маленьких рибок. А 
ще я навчу тебе плавати, і 
ти не будеш боятися моря...

Вона нічого не відповіда
ла, а коли ніс човна стук
нувся об дебаркадер, ска
зала:

— Сьогодні увечері я 
відпливаю додому.

Вони стояли на пристані, 
і вона плакала.

... Ввечері він проводжав 
її до пароплава. Вона прий
шла не одна і наче стсрони-

— То й чайки пірнають у 
воду?.. А чайки вміють пла
вати?..

Вона дивилася на по
плавковий спокій.

— А хочеш, я покажу то
бі капітана, який плаче? — 
сказав він тоді.-

Вона глянула на нього з 
недовір'ям, нічого не ска
зала. Назавтра вони пішли 
туди, де плаче капітан.

Море перебунтувало, і 
сотні чайок юрмились коло 
дебаркадера. Чайки сідали 
на дебаркадер, залітали аж 
на Смішну гору, дзьобали 
воду. Там, де стояли човни, 
теж було повно чайок. Він 
відв’язав човна, штовхнув 
од берега. Чайки не розле-

штурхали хвилі, та баржа 
не погойдувалася. 1 там чо
мусь не було чайок. Чайки 
були далі, а на баржі ви
блискували чорні шматки 
вугілля, та ще хтось заки
нув вудочку у море і ловив 
рибу.

Він гріб з усієї сили, а 
хвилі безжалісно штурхали 
човна. Човен був старень
кий — колись ще він слу
жив рибалкам, а тепер на 
ньому хлопці плавали до 
Смішної гори і дивилися на 
капітана, який плаче.

— Оце та Смішна го
ра? — спитала вона, коли 
човен клюнувся в пісок. Во
на більше не боялася, що 
не вміє плавати, стояла на

лася його. Потім підійшла 
і віддала йому вчетверо 
складений папірець.

Він стояв на дебаркадері 
і нікого вже не було коло 
нього. А пароплав розпері
зував море і відпливав усе 
далі і далі...

Він розгорнув учетверо 
складений папірець: там бу
ло море. Тільки воно було 
не схоже на спразжнє. Мо
ре було червоне, і хвилі 
теж вимальовані червоно. 
А ще пірнали чайки і зану
рювали дзьоби в червоні 
хвилі.

Вона нічого не написала 
під малюнком. Вона не вмі
ла писати, а тільки навчила
ся малювати чайок та чер
воні хвилі.

— Ти оце аж тут ходиш.., 
То була його мама.
— Ти оце аж тут хо

диш, — сказала вона. — А 
за читання ще не брався...

— А я уже вірш вив
чив, — сказав він. — Вона 
теж його вивчила, і ми чи
тали вдвох...

— А ще я дивився на 
отого капітана, що плаче, 
і знаю, що чайки вміють 
плавати. І вона бачила ка
пітана... Це ж правда, мамо, 
що чайки пірнають у воду і 
гострими дзьобами діста
ють сріблястих карасиків?

Не видко було паропла
ва. Зовсім уже був пароп
лав далеко-далеко...

Вона гладила його рудий 
чуб.

... Він стояв коло дебар
кадера і гукав морю, і чай
кам, і отому капітану, що 
плаче:

— Еге-е-е-й...

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

Новини науки 
і техніки

ДОВГОГРАЮЧА 
ПЛІВКА

— такий напис можна 
побачити на коробках з 
магнітною плівкою, випу
щеною на Шосткинсько- 
му хімічному заводі. Во
на майже в два рази 
тонша від звичайної, але 
значно міцніша за неї, 
служить довше. Основа 
стрічки — лавсанова, во
на не горить.

СВІТНІ ФАРБИ 
для рекламних щитів, 
дорожніх знаків та віт
рин магазинів створено 
на основі рідкого скла 
й люмінофорів. Такі фар
би не мають запаху, во
ни антибактеріальні та 
вогнетривкі.

Рецепти оригінальних 
пігментів розроблено в 
Науково-дослідному і 
конструкторсько - техно
логічному інституті мі
ського господарства Мі
ністерства комунального 
господарства УРСР.

СПИРТ З НАФТИ, 
що зветься вищим, одер
жано в результаті до
сліджень, проведених в 
Інституті газу Академії 
наук УРСР та дослідно- 
конструкторському бюро 
синтетичних продуктів. 
Раніше таку сировину, 
що призначається для 
виробництва високо- 
ефективних миючих за
собів і пластмас, вироб
ляли виключно з жиру 
кашалотів. Вищий синте
тичний спирт, як вважа
ють учені, може цілком 
замінити натуральний.

(РАТАУ).

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

«Кандалакштрансбуд» Мурманської області на бу
дівництво житлових будинків і промислових будов

ЗАПРОШУЄ РОБІТНИКІВ
таких спеціальностей:

мулярів, теслярів, штукатурів, малярів, шоферів, 
вантажних автомобілів, робітників залізничних колін, 
а також різноробочих.

Про умови праці та побуту молодих робітників 
можна довідатися в міських та районних комітетах 
комсомолу.

Набір триватиме до 25 серпня ц. р.
Управління тресту «Кандалакштрансбуд».

Державний Комітет Ради Міністрів УРСР 
по професійно-технічній освіті

Відділ веде кандидат 
у майстри спорту

Г. ДУБІВКА

КОНКУРС-ВІКТОРИНА
Відповіді на завдання

№ 9
1. В Радянському Союзі 

було проведено цього року 
5 міжнародних турнірів. їх 
переможці: на ЛІосковсько- 
му турнірі — Леонід Штейн; 
на Ленінградському турні
рі — Віктор Корчной; на 
Ризькому турнірі — Ю. Ба
лашов; на Львівському тур
нірі — О. Рубцова і Т. Ле- 
мачко; на Київському тур
нірі — Нона Гапріндашвілі.

2. Великий російський по
ет О. С. Пушкін виявляв 
дуже великий інтерес до 
шахів. В особистій бібліо
теці поета зберігаються по
сібники Філідора і Петрова.

Шахи знайшли своє відо
браження і в творчості по
ета. Згадаймо «Евгения 
Онегина»:

Уединясь от всех далеко, 
Они над шахматной 

доской,
На стол облокотясь,

порой
Сидят, задумавшись 

глубоко,
И Ленский пешкою 

ладью
Берет в рассеяньи свою.
В спогадах сучасників 

О. С. Пушкіна говориться, 
що він грав у шахи ввече
рі напередодні дуелі.

Шахами захоплювались 
Лєрмонтов, Герцен, Ога- 
рьов, Толстой, Чернншев- 
ський.

До речі, цікаво, що май
же вся сім’я Льва Мико
лайовича Толстого грала в 
шахи. Толстой говорив: «Я 
люблю шахи, бо вони при
мушують працювати голо
вою, але якось дуже своє
рідно... Шахи — прекрасна 
розвага, за грою ми відпо
чиваємо і забуваємо про 
незгоди... Я не можу уяви-

ти собі життя без шахів».
Л. М. Толстой був най- 

сильнішим суперником кра
щого шахіста серед росій
ських письменників — Іва
на Сергійовича Тургенєва. 
Тургенєв добре був знайо
мий з шаховою теорією, 
брав участь в турнірах. Під 
час перебування в Парижі 
він був частим гостем у 
«Кафе де ля Режанс». В 
1862 році він зайняв II міс
це в турнірі, організовано
му власником кафе для 60 
найсильніших шахістів — 
відвідувачів його закладу. 
Іван Сергійович був попу
лярний у шахових колах і 
1870 року був обраний віце- 
президентом міжнародного 
шахового конгресу.

3. Етюд Горгієва розв’я
зується так:

1. Ь6 Крї8 2. 115 Крї7 
3. КреЗ!! (Помилково
3. КрІ4? І5 4. Кр£3 Крй8
і КрЬ7). 3. . . . Крї8!
4. Крї4! (Тільки тепер цеіі 
хід став можливим, ко
ли король на 8-й лінії).

4. . . . Ї5 5. Кр: 15! иЗ
6. Крїб Крг8 7. Кря6 %2
8. Ь7Ї 4-КрЬ8 9. Кріїб й1Ф 
з нічиєю.

Завдання № 10
1. Скільки в Радянському 

Союзі є шахових гросмей
стерів? Назвіть їх імена. 
(З очка).

2. Яка команда була пе
реможцем III Спартакіади 
народів СРСР з шахів? 
(З очка).

3. Розв’яжіть комбінацію. 
Білі; КрЬ2; Ф62 ТИ; Т§2; 
СЇ2; Ке2; пп: а2, в2, с4, 65, 
с4, ЇЗ, ЬЗ.

Чорні: КрЬ8; Ф67, Т<?8, 
Тїб Се7, К£8, пп; а5, ві, 
с5, (16, е5, 14, Ь7.

АШ£ААНСАІ ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 
їелефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

«молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

Чорні починають і вигра
ють (4 очка).

Останній строк надсилан
ня відповідей 20 серпня.

БК 01311« Індекс 01197, Друкарня їм. Г, М. Димитрова обласного управління по пресі, м.

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ 
НАБІР УЧНІВ

на однорічні і дворічні курси 
трактористів-машнністів широкого профілю.
На дворічні курси трактористів-машнністів’широ

кого профілю приймаються юнаки і дівчата віком від 
15 з половиною років з освітою не нижче 8 класів.

На однорічні курси приймаються юнаки і дівчата 
віком від 17 років з освітою 8, 9, 10 класів, 
ме^іти:ВСТУПУ В училище не°бхідно подати такі доку- 

заяву на ім’я директора, 
направлення з колгоспу або радгоспу, 
свідоцтво про народження або паспорт, 
свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров’я, 
довідку з місця мешкання’ 
довідку про склад сім’ї, 
фотокартки розміром Зу4 — 3 шт 

тязіалВи”няЛ1Ксер^яМ" "Р»Г1ма»«“ "ВДАЄМО па про- 

пада’д™року.ТЬ 3 ‘ Ве₽еС"Я 1967 Р°”У 1 3 15 л»ст°’

Зараховані в училище забезпечуються’ 
триразовим безплатним харчуванням 

^2і-20₽Л3„Мм₽І 10 «ВД6»“3“«!" ™ Місяць

йону.реса училнШа: с- Агульське, Устинівського ра-
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