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ЮВІЛЕЙНА.
ХУДОЖНЯ

В Києві відкрилась юві
лейна художня виставка 
Української РСР, присвя
чена 50-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції.

ИІМІІ ■—М— ІІЧІ

Викликали в контору. Йшла і хви
лювалась. «Чого б це? — думала. — 
На роботі ніби все гаразд».

Зоотехнік артілі зустрів привітно:
— В першій бригаді хочемо орга

нізувати нову молочно-товарну фер
му.

Відлягло від серця. А зоотехнік 
продовжував;

— Дояркою підеш? Розумієш, хо
чемо, щоб там комсомольсько-мо
лодіжний колектив працював.

— Не знаю... Біля телят звикла.
Та, мабуть, по очах було видно, що 

пропозиція мені сподобалась. І я 
почула остаточне рішення:

— Через кілька днів на ферму 
приженуть дві групи корів. Одну 
приймеш ти.

Так три роки тому я стала дояр
кою. Ровесниць на фермі не було. 
Спершу працювали вдвох з Марією 
Джигалюк. А коли худоби стало 
більше, організували молодіжний 
колектив. Дівчата обрали мене 
групкомсоргом. Довір’я подруг і ра
дувало, і насторожувало. Адже те
пер треба працювати краще, щоб не 
відстати.

Корівок дали нам молодих, чер- 
воностепової породи. Тільки псі ху
дющі, брудні. Довелось, як кажуть, 
починати з естетики...

На виставці демонструє
ться понад 1500 творів 800 
майстрів пензля і різця. 
Експонати розташовані в 
п’яти приміщеннях музеїв 
столиці України.

Багато живописців,
скульпторів і графіків при
святили твори В. 1. Леніну. 

ПІД ЗНАМЕНА ПЕРЕМОЖЦІВ

ПОЧАЛИ
З ЕФТЕТШШ

Намучились ми в перші місяці. І ’ 
все ж свого домоглись. Невдовзі у 
корівок поховались ребра, молока 
стало більше. Доярки не жалкували 
часу. Пам’ятаю, якось фуражири 
не привезли своєчасно буряки. Самі 
поїхали в поле. І обмішку готували. 
А вечорами ще й у гуртки худож
ньої самодіяльності ходили.

Зараз наша ферма — краща в 
колгоспі. Я, наприклад, з початку 
року вже надоїла на корову понад 
3100 кілограмів молока. Це найви
щий показник у господарстві. Не на 
багато відстала і Марія Джигалюк. 
Непогано працює і наймолодша тва
ринниця, комсомолка Ліда Кірічко. 
Ще року нема, як прийшла на фер
му, а вже задає тон у змаганні.

Кожному хочеться, щоб рідний 
колгосп завоював пам’ятний ювілей
ний прапор. Неодноразово дівчата 
одержували премії, за рахунок кол
госпу по туристських путівках їзди
ли в братні Болгарію і Чехословач- 
чину.

А все це запалює, надає наснаги. 
І я думаю, що колектив нашої фер
ми й надалі буде одним з кращих 
не тільки в артілі, а й о області.

Г. СТОЛЯРЕЦЬ, 
доярка артілі «Комінтерн» 
Бобринецького району.

В своїх роботах митці відо
бразили героїчний шлях ра
дянського народу, пройде
ний під керівництвом Ко
муністичної партії, розквіт 
української землі за роки 
Радянської влади.

(РАТАУ).

На фото: один з кращих в И-ськін частині водіїв - спеціалістів Н класу сер
жант комсомолець Олександр Прядюк. У соціалістичному змаганні на честь 50-річ- 
чя Великого Жовтня за всіма показниками бойової і політичної підготовки він завою
вав першість,

(Фотохроніка Р/ЧТАУ).

РАДЯНСЬКО-УГОРСЬКІЙ ДРУЖБІ 
МІЦНІТИ!

БУДАПЕШТ. 7 вересня 
тут урочисто підписано 
Договір про дружбу, спів
робітництво і взаємну до
помогу між Союзом Радян
ських Соціалістичних Рес
публік і Угорською Народ
ною Республікою.

Від імені Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік Договір підписали 
Генеральний секретар Цент
рального Комітету Кому
ністичної партії Радянсько-

СЬОГОДНІ -
ДЕНЬ ТАНКІСТІВ

, 10 вересня — День танкістів. Перший вітчизняний
танк був виготовлений в 1920 році на сормовському 
заводі і був названий «Борець за свободу товариш 
Ленін». Швидкий ріст технічного оснащення нашої 
промисловості дозволив уже в довоєнні роки ство
рити нові ганки і серед них такі, як «Т-34», що вва
жався кращим у світі.

І В останні воєнні роки танкова промисловість 
Радянського Союзу давала майже в два рази біль
ше танків і самохідних артилерійських установок, 
ніж заводи фашистської Німеччини. Радянські ган
ки прославилися в боях у Підмосков’ї, під Сгалін- 

• градом і Курськом, Берліном і багатьма іншими міс
тами. На честь заслуг воїнів-танкістів і танкобу
дівників з 1946 року починаючи відзначається День 
танкістів.

Тепер значення танкових військ — однієї з основ
них ударних сил нашої армії — зросло. Вони можуть 
успішно вести боротьбу з противником і в випадку 
застосування ним ядерної зброї.

го Союзу Л. І. Брежнєв і 
Голова Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигін, від 
імені Угорської Народної 
Республіки — Перший сек
ретар Центрального Комі
тету Угорської соціалістич
ної робітничої партії Янош 
Кадар і Голова Угорського 
революційного робітничо- 
селянського уряду Єне Фок.

Потім промовами обміня
лись Голова Угорського 
робітничо-селянського уря
ду Єне Фок і Голова Ради

Міністрів СРСР О. М. Коч 
сигін.

Після підписання Дого^ 
вору про дружбу, співробіт< 
ництво та взаємну допомог 
гу між СРСР і УНР віді 
бувся мітинг угорсько-рач 
дянської дружби.

Перед учасниками мітиня 
гу з промовами виступили 
Перший секретар Цент
рального Комітету УСРЦ 
Янош Кадар і Генеральний 
секретар Центрального Ко
мітету КПРС Л. І. Бреж
нєв.

(ТАРС). ’

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
КВИТОК 1967 РОКУ

ПЕРЕВІРНА
ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ
ЗДІБНОСТЕЙ

В райком зайшов юнак. Серйоз
ний, зосереджений.

— Я на кілька хвилин... Хотів 
поговорити з першим секретарем.

Хлопця зустріли привітно. При
булий посмілішав і почав прямо:

— Погано працює в нашому 
колгоспі комсомольська організа
ція. Думаю, що в усьому винен 
сам секретар — Іван Маломуж. 
До пропозицій і зауважень моло
ді не прислухається. Нерідко його 
тижнями доводиться шукати, щоб 
заплатити членські внески. Об
мін комсомольських квитків теж 

не може як слід організувати.
Про незадовільну роботу ва

тажка молоді артілі імені Ілліча 
ми й раніше чули. А тут — це по
відомлення. Воно не з приємних, 
бо ж якраз проходив масовий 
обмін комсомольських докумен
тів. У ці дні, як ніколи, потрібна 
згуртованість, а тут таке недо
вір’я.

Не відкладаючи справу в дов
гий ящик, працівники райкому 
наступного дня поїхали в колгосп. 
Поговорили з юнаками і дівча
тами.

Скликали комсомольські збори. 
Товариші схвалили нову кандида
туру...

Нелегко було спершу Валентині 
Бершадській—комсомольська ор
ганізація велика. Робота запуще
на. Обмін документів фактично ще 
й не починався. Поговорила майже 
з кожним юнаком і дівчиною ок
ремо. Провела збори в групах, 
роз’яснила, що таке обмін комсо
мольських квитків, яке значення 
має цей захід. Молодь допомага
ла секретареві.

Пройшло не так багато часу, і 

комсомольська організація артілі 
рапортувала райкомові, що обмін 
квитків завершено. Одночасно 
проведено велику роботу по вихо
ванню молоді, залученню її до 
виконання громадських і комсо
мольських доручень.

До того ж, у господарстві ство
рені нові комсомольські групи І 
одна комсомольсько-молодіжна 
тракторна бригада. Нею керує 
молодий комуніст Петро Бонда
ренко. Колектив дружно працю-

(Закінчення на 2-й стор.).

ДНІ УКРАЇНИ 
В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Г1 ВЕРЕСНЯ в Баку в урочистій обстановці відбуло-* 
‘ ся відкриття днів Української РСР в Азербайд- 

®жані, присвячених піввіковому ювілею Великого 
Жовтня. Столиця Азербайджану гостинно зустріла 
посланців братнього українського народу, делегацію 
якого очолює член Політбюро секретар ЦК КП Ук
раїни О. А. Титаренко.

Звертаючись на урочистих зборах з словами при
віту до українських друзів, секретар ЦК КП Азер
байджану Д. Г. Джафаров, начальник дільниці 8 
промислу управління «Леніннафта» Імран Гусейнов, 
колишній комісар партизанського загону імені 
Урицького, що бився в роки війни на території Ук
раїни, Абдулхалиг Магеррамов говорили про бра
терську дружбу, яка навічно зв’язала український і 
азербайджанський народи.

Сердечний привіт від трудівників Української РСР 
азербайджанським братам передав член Політбюро 
секретар ЦК КП України О. А. Титаренко.

(РАТАУ).

І

ф СВЯТО НАРОДНОЇ БОЛГАРІЇ
БРАТЕРСЬКЕ
ВІТАННЯ

На знімку: панорама Крсмікопського металургій
ного комбінату. Фото СТА — АПК.

З НАГОДИ НАЦІОНАЛЬНОГО СВЯТА БОЛ
ГАРСЬКОГО НАРОДУ - ДНЯ СВОБОДИ — 
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБКОМ ПАРТІЇ ТА 
ВИКОНКОМ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ 
ТРУДЯЩИХ НАДІСЛАЛИ ПЕРШОМУ СЕК
РЕТАРЕВІ ТОЛБУХІНСЬКОГО ОКРУЖКОМУ 
БКП т. ВЕЛКАНУ ШОПОВУ ТА ГОЛОВІ ОК
РУЖНОЇ НАРОДНОЇ РАДИ т. НІКОЛУ ТРЕН- 
КОВУ ВІТАЛЬНУ ТЕЛЕГРАМУ. В НІЙ ВОНИ 
ПОЗДОРОВИЛИ ТРУДЯЩИХ ОКРУГУ ЗІ свя
том, ПОБАЖАЛИ ЇМ ДАЛЬШИХ УСПІХІВ У 
СОЦІАЛІСТИЧНОМУ БУДІВНИЦТВІ, У ЗМІЦ
НЕННІ ДРУЖБИ МІЖ НАРОДАМИ РАДЯН
СЬКОГО СОЮЗУ 1 БОЛГАРІЇ.



2 crop

ПЕРЕВІРКА
ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

г.ав на жнивах, першим у колгос
пі підготувався до копання буря
ків.

Сталися певні зміни і ще в кіль
кох господарствах, 
всі вожаки молоді, як кажуть, на 
місцях.

Наведений факт 
що обмін комсомольських 
ментів — не просто видача нових 
квитків. Це велика ідеологічна 
робота, навчання комсомольських 
працівників і перевірка їх органі
заторських здібностей.

І не дивно, що на сьогодні по
над 40 організацій вже повністю 
завершили обмін. Юнаки і дівча
та колгоспів та підприємств поліп
шили трудову дисципліну, підви
щили продуктивність праці.

До таких колективів, крім ар
тілі імені Ілліча, слід насамперед 
віднести організації колгоспів 
«Росія», імені XX з’їзду КПРС 
та імені Божеика.

Із 2500 ^комсомольців району 
лише 250 на сьогодні не мають по-

Зате тепер

підтверджує, 
доку-
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Із щоденника

заснути, 
нас лам- 

голосно

по- 
по- 
по- 

за 
Для

не 
умови життя, без яких 

найнещасливішою

тільки 
люди- 
з не- 

корис- 
улловами, забрала здат-

них документів. Та й вони скоро 
замінять їх. До кінця вересня не 
залишиться жодного комсомольця 
із квитком старого зразка.

Для завершення цієї важливої 
кампанії вже проведена необхід
на організаційна робота. У нас 
були труднощі через те, що спе
ціалісти райпобуткомбінату виго
товляли неякісні фотознімки. 
Але й це питання вирішено. Бага
то юнаків і дівчат сфотографува
лися в місті, а окремих завідую
чий оргвідділом райкому Володи
мир Комашко фотографував пря
мо по місцю проживання або ро
боти.

А що ж після закінчення обміну? 
Всю увагу ми зосередимо на під
готовці до ювілею Жовтня, згур
туванні і політичному навчанні 
молоді. Уже зараз міркуємо над 
тим, як краще розпочати нове 
50-річчя. Нове п’ятдесятиріччя з 
новим червоним комсомольським 
паспортом.

Л. КОВАЛЕНКО, 
завідуюча сектором обліку 
Кіровоградського райкому 
комсомолу.

її обступили подруги:

в
— Надовго, Тамаро?
— Та назавжди. Оце пря

мо з технікуму.
— І куди направили працю-

<о вати?
t—1 — Кажу ж: у наш кол-
1—Э госп. Він же мені й стипендію
се> виплачував...
иЗЙ Тамара Майсгренко, дочка

i-Q
хлібороба з колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Кіровоградсько-

Е-» го району, здобула середню
4S3 спеціальну освіту в Бобри-
Е—« нецькому сільськогосподар-
*=£ ському технікумі за артільні

кошти. Нині цс господарство
И вчить за свій рахунок ще п’ять

S5
юнаків та дівчат, дітей кол
госпників. Володимир Кривуш- 
ко — студент Уманського

t=C сільськогосподарського інсти-
ЕЙ туту, Валя Тумаш скоро за-
ЕхЗ кінчить Кіровоградське мед-
ЕЙ училище, Володимир Протасов
ЕЙ поїхав по науку до Бобринець-
&-• кого сільськогосподарського

технікуму.
М. ПИРОЖЕНКО.

V ЦІЄЇ людини незви- 
* чайне ім’я — Ідеал. 

Коли я поцікавився, чому 
його так назвали батьки, 
він, усміхаючись, сказав: 
«Примха батька. Він був 
простим шевцем і вели
ким ідеалістом. Живучи в 
бідноті, він мріяв про хо
роше життя, не 
люючись над тим, 
го знайти. Йому 
лось, що повинно

замис- 
як йо- 
здава- 

статись

9О-річчя
залізного ФЕЛІНСА“

11 ВЕРЕСНЯ 1887 РОКУ, народився видатний І * діяч Комуністичної партії і Радянської держави Фелікс Едмундович Дзержинський. Все своє ки- лїчТжиття він Віддав справі служіння революції. Син польського народу Дзержинський з юнацьких літ присвятив себе справі звільнення робітничого» класу1 селянства. Йому не було и двадцяти років, коли його вперше заарештували.Після перемоги Великого Жовтня Ф. Е. Дзержин- ський очолював боротьбу партії з контрреволюцією 1 саботажем, він був призначений головою ВЧК і Народним комісаром внутрішніх справ. Під його ке- пЬаництвом було усунено ряд контрреволюційних змов 3 Іменем Дзержинського звязане становлення і розвиток промисловості та транспорту в перші поки Радянської влади. Безстрашний революціонер, доуг Леніна, солдат революції Ф. Е. Дзержинський 1 помер як солдат. 20 липня 1926 року він виступив на Пленумі ЦК 1 ЦКК ВКП(б) з промовою на захист ленінської єдності партії, проти ворожої діяльності тооцькістсько-зінов’ївського антипаріійного блоку. Через декілька годин параліч серця зупинив життя Дзержинського — видатного борця за щастя людей, за побудову першої соціалістичної держави.

31 грудня

Сьогодні — останній день 1908 року. 
П’ятий раз я зустрічаю у в’язниці новий 
рік (1898, 1901, 1902; 1907); перший
раз — одинадцять літ тому. У в язниці 
я дозрів у муках самотності, в муках 
суму за миром і за життям. І незважа
ючи на це, в душі ніколи не народжу
вався сумнів у правоті нашої справи. І 
тепер, коли, може, на довгі роки всі на
дії поховані в потоках крові, коли вони 
розіп'яті на стовпах шибениць, коли ба
гато тисяч борців за волю страждає в 
темницях і заточено в снігові тундри 
Сибіру, — я горджусь. Я бачу велетен
ські маси, що вже приведені в рух, що 
розхитують старий лад; — маси, в гущі 
яких готуються нові сили для нової бо
ротьби. Я гордий тим, що я з ними, що 
я їх бачу, відчуваю, розумію і що я сам 
багато вистраждав разом з ними. Тут, 
в тюрмі, часто буває важко, часом на
віть страшно... І все ж, якби мені до-

БРАТИ ЖИТТЯ З КОГО?
Бабуся зібралася пере

ходити вулицю; ал£ важ
ко їй: незряча, а машини 
одна за одною: Аж тут 
біля неї з’являються двоє 
юнаків, переводять.

Потім вони зупиняються 
біля кіоска. їх зацікавив 
хлопчина, що купує ци
гарки:

— Кому? — кладуть ру
ки на плечі.

— Батькові...
— Тож хай і купує. Сьо-

годні неділя, можна й са
мому сходити.

Через деякий час цих 
юнаків можна побачити у 
фойє кінотеатру, придив
ляються, чи не продає, бу- 
ва, касир квитків школя
рам на вечірні сеанси?

Це Анатолій Червичен
ко та Іван Мунтян, дзер- 
жинці, добровільні поміч
ники міського 
міліції. В кінці 
ни приходять

відділення 
зміни во- 
у дитячу

кімпату і віддають рапорт 
начальникові штабу " 
ніславу Босіну.

Близько 400 юних 
живців — школярів 
ших класів — патрулю
ють щодня на вулицях 
міста. Незабаром па їх
ньому прапорі, що стоїть 
у кімнаті, буде прикріпле
но портрет Ф. Е. Дзер
жинського.

В. ДЕГТЯРЬОВ, 
інструктор Олександ
рійського міськкому 
комсомолу.

Ста-

дзер- 
стар-

велось почати жит
тя спочатку, я 
чав би так, як 
чинав. І не за 
винністю, не 
обов’язком. Це 
необхідність,
тільки те, що наша 

відчут-

мене — органічна
Тюрма зробила 

справа стала для мене чимось 
ним, реальним, як для матері дитя, ви- 
годуване її плоттю і кров’ю. Тюрма за
брала в мене дуже багато: 
звичайні 
на робиться 
щасливих, але й саму здатність 
туватися тими 
ність до плодотворної розумової пра
ці... Стільки років тюрми, у більшості 
випадків в одиночному ув’язненні, не 
могли залишитись безслідно.

> 3 червня.
і ~ • •Сьогодні зовсім не можу

Вже годину тому забрали від 
пу: зовсім вже видно, птахи 
співають, час від часу каркає ворона. 
Мій товариш по камері спить неспокій
но. Ми дізнались, що затверджені два 
смертних вироки; сьогодні вночі при
речених не вивели, отже, виведуть завт
ра. У кожного з них, очевидно, є бать
ки, друзі, наречена. Останні хвилини... 
Вони довгі, повні сил і безсилі. При
йдуть і візьмуть їх, зв'яжуть і повезуть 
на місце катування. Довкола — облич
чя ворогів і боягузів; дотик ката, остан
ній погляд на світ, саван і кінець... 
Тільки б скоріше, тільки б менше ду
мати, менше відчувати; блисне думка: 
хай живе революція, прощавайте на
віки, назавжди.

А для тих, хто залишився, завтра 
почнеться такий же день, як і раніше. 
Скільки вже людей пройшло цей шлях! 
І здається, що люди не відчувають, вже 
звикли, і це не викликає в них ніякого

сказано, — зауважив при зу
стрічі Петров і додав: — У 
боях я не брав участі, але 
все ж на протязі 8 місяців 
був червоноармійцем. Це най
цікавіший період у моєму 
житті, і я з задоволенням 
розповім про пережите».

— Побувати в Росії бу
ло моєю давньою мрією. 
Ще будучи п’ятнадцяти
річним хлопчиком, я на
магався переплисти Ду
най, наївно гадаючи, що 
мені пощастить проникну-

треба було відправити в 
Одесу. Я зрозумів, що в 
цей рейс повинна виріши- 
тйсь моя доля...

Пароплав кинув якір 
неподалік від одеського 
порту. Це було у вересні 
1920 року. На одному з 
російських кораблів я по
бачив червоний 
серце моє забилось, 

вирішив, що треба 
Якірним ланцюгом

прапор, 
і я 

діяти, 
непо-

ДО ДНЯ СВОБОДИ БОЛГАРІЇ

Червоноармієць ПЕТРОВ
диво, і він зробиться ба
гатою людиною. Але ди
ва не сталось, і його так 
само переслідували злид
ні. Коли я народився, 
батько вирішив, що вже 
мені повезе в житті і що 
батьківські мрії втіляться 
в мені. Це впевнення він 
«закріпив», давши мені 
це незвичайне ім’я».
З Ідеалом Петровим ми зу
стрілись у Вариі. Віднайти 
його мені допоміг працівник 
місцевого революційного му
зею, який СПОВІСТИВ, ІЦО 
людина, ‘ 
в лавах _____
«Воював — це занадто гучно

ця 
здається, воювала 

Червоної Армії.

ти через Румунію в Мол
давію. Прикордонна охо
рона переправила мене 
додому. Я вчився в гімна
зії, коли почалась перша 
світова війна. Навчання 
довелось покинути — 
треба було заробляти на 
хліб. В 1920 році я влаш
тувався матросом на па
роплаві «Варна», який хо
див тоді під французь
ким прапором із варнен- 
ського порту в Стамбул. 
Одного разу на його бор
ту виявились російські 
військовополонені, яких

мітно спустився у 
поплив. Російські моряки 
запримітили мене, і я 
опинився на борту їхнього 
корабля. Згодились дати 
мені притулок. Я був за
рахований червоноармій
цем в один з одеських 
стрілецьких полків, де ве
лась військова підготовка 
солдатів.

Петров згадує, що в пол
ку, як і В інших військових 
частинах, важко було з про
довольством. Кип'яток, фунт 
чорного хліба, рідкий суп і 
пісна каша — таким був 
денний раціон бійців. Обо-

ВОДУ і

в’язок роздатчнка їжі, гово
рить він, вважався дуже 
відповідальним. І я був зди
вований. коли мені доручили 
займатися цією справою в 
нашій роті. Потім мене ви
брали в продовольчий комі
тет батальйону. Так. поєд
нуючи стройові заняття з ро
ботою по забезпеченню сол
датського харчування, я про
служив у полку 8 місяців.

Закінчилась війна. Ме
не потягло на батьків
щину. Я поїхав у Москву, 
пробув там два тижні, і 
наші товариші з Комін
терну допомогли мені ді
статися Болгарії. В жовт
ні 1921 року я повернув
ся у Варну і почав пра
цювати в театрі. «Повто
рюю, — говорить Пет
ров. — в бойових діях 
проти білогвардійців і ін
тервентів мені не дове
лось приймати участь, 
але я щасливий, що по
трапив до Росії і служив 
там великій справі Жовт
ня».

Колишній червоноармієць 
Петров нині заслужений ар
тист республіки. лауреат 
Днмитровської премії. Не
щодавно він пішов на пен
сію, живе з сином і онука
ми. пише спогади, мріє знову 
поїхати в Радянський Союз. 
?а-лК0Му. ПІН 6ув “останнє в 19а6 році.

Дмитро БОЧАРОВ, 
кореспондент ТАРС. 

Софія.

■Ч
суддя їм: суджу про них 
не піднімаю бунту, душа 
іще так недавно. На її поверхні тиша. Отримую 
звістку щось затремтіло... Ще одна крапли
на наступає спокій. А за межами свідомості 
душа переносить ціпий процес, що стільки разів 

е проходив, і нагромаджується отрута, і, коли 
настане час, вона запалає помстою, і дозво

лів НпоНоШН1М пеРемон<Чям —катам відчути ра- 
пілпа“ ремоги- А під Цією уявною байдужістю 
ба можливо' .виховується страшна бороть- 
оа за життя і героїзм.

раження. Люди? Але ж і я до них належу. Я не
по собі. Я спокійний, 
моя не мучиться, як

• ЛИСТИ до РЕДАКЦІЇ

ЦЬЯ ^нвГл?^ НЄ "МОЖУ ПИСати без хвилювання, 
лодію ні ^к"ЄРШ°' ГРУПИ Ще 3 Дитинства. Не во- 
ва ^иРУжи^тя'дляНмГ^і^И' ПИШУ Вам 3убаМИ- Зда- 

так. На допомогу прийшли

силу
ТЕЖ
ДАРУЮТЬ

втратило смисл. Та це не 
односельчани: завідую
чий клубом Василь Кос
тянтинович Роздайбіда, 
правління колгоспу, го
лова учкому місцевої 
школи Валентина Капі- 
нус, комсомольці Олена 
Мартинюк, Володимир 
Балан, піонери і школя- 

. .рі’
відвідують мене. За їх допо* 

Ською бібліотекою "ИПп1НО-ФІЛЬМИг к°Ристуюсь сіль* 
ло мені в день 18-річчя ХНЯ колг°спу подарува- 
виступають у мене т левІЗОР, а піонери часто

У мене на квартирі з концертами.

Марія ДРАНА.

Кожного дня друзі 
могою я дивлюсь нові

виступають у мене' 

♦м ^Расп°полка,
Маловисківського району.
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(Закінчення. Початок в газеті 
за 6, 8 вересня ц. р.).

— Дозвольте виконувати?
— Так.
...Зв’язківця знайшли з затиснутими в 

кулак шматками перебитого дроту. Не
подалік чорніла воронка від бомби. 
Серпень того року видався сонячним, і 
авіація з обох боків діяла активно.

В ліску, на підступах до станції, на
ткнулися на сліди нерівного бою. В не
глибокій канаві, в центрі великого кола 
з фашистських трупів, обіпершись 
один до одного спинами, застигли на 
вічному привалі учасники нічної розвід
ки.

Ось і станція. Ніде ні душі. На одній 
з трьох колій ■— ешелон. Очевидно, 
фашисти залишили все це, прийнявши в 

паніці нічний бій наших розвідників за 
наступ регулярних військ, і тепер вони 
з хвилини на хвилину можуть поверну
тися.

Повідомити про ситуацію телефоном? 
Ніяк. Кабель пошкоджено в кількох 
місцях.

Послати гінця? А раптом зелені ши
нелі вже шикуються он за тим ліском? 
Один автоматник в такому становищі 
вартий цілої роти.

Уважно вдивляється сержант в облич
чя солдат .На них — рішучість: стояти 
на смерть!

Швидко оглядають ешелон. Виявля- 
к ^»оть цілий арсенал гармат, кулеметів, 

і боєприпасів. В одному вагоні увагу 
Шевченка привертають вузькі продов
гуваті ящики. «Фаустпатрони — це си
ла!» — спливають у пам'яті слова ін- 

; структора.
Не гаючи ні хвилини, запаслися всім 

■ необхідним і почали вибирати позицію 
для кругової оборони. Лункими сходами 
піднявся Шевченко на другий поверх 
станційного приміщення.

Високий залізничний насип надійним 
І валом відгороджував станцію з півдня, 

від лісу. Танку — й тому, мабуть, не під 
силу подолати цю перешкоду. Зате ліво
руч метрів за двісті грунтова дорога 
вискакувала з лісу й одразу пірнала в 
широку залізну трубу, прокладену під 
залізничним полотном замість переїзду. 
«Потрібне око та око, щоб не прогавити 
цей тунель, ■— відмітив собі сержант. — 
Головне, щоб їх техніка не зайшла нам 
у слину...»

Враз чутливе вухо командиоа розвід-
■■ ===== 

ників вловило далеке гудіння 
моторів. Шум наповзав з боку 
лісової дороги.

Бігом спустився до хлопців. 
Наказав залягти за колесами 
ешелону і тримати на прицілі 
підступи до тунелю.

З-за мілколісся вискочив 
мотоцикл з коляскою. За ним 
ще і ще... Виждали, поки всі 
п’ятеро вишикуються в колону 
і вдарили...

Та перемогу святкувати не 
довелось. Навпрошки, як слон з витягну
тим у бік станції хоботом, легко підми
наючи під себе дерева, мчав танк.

—- Не стріляти! V— коротко наказав 
Шевченко.

Він неквапно дістав з ящика фауст
патрон, примірився, відкинув прицільну 
планку.

— Та не мотай душу, — змолився ук
раїнець Іван Воротиленко, перший друг 
І нерозлучний супутник Шевченка. — 
Дивись, він уже дереться на залізнич
ний...

Останніх слів він так і не договорив. 
Коли сталеве черево танка нависло над 
насипом, сержант натиснув на спусковий 
крючок.

Віталій ЛОЄВСЬКИЙ

Од вибуху на кілька хвилин оглухли. 
Далі було все, як у німому кіно: кричали 
«ура!» і не чули, стріляли довгими чер
гами по синіх комбінезонах — фашист
ські танкісти намагалися врятуватися — 
і знову нічого не чули.

...Другий танк прийшов по сліду пер
шого. Прикриваючись бронею завмер
лого велетня, прибулі заходилися брати 
його на буксир. Зразу їм не було видно 
катастрофи, і, мабуть, план був такий: 
витягти в безпечне місце і вияснити, в 
чому справа.

Жестом наказавши товаришам слідку
вати за дорогою до тунелю, Шевченко 
поповз попід вагонами так, щоб «гос
тей» було видно з флангу. На цей раз 
цілився в башту. Грізна зброя зробила 
свою справу. Автомати бійців доверши
ли її, поклавши насмерть обслугу.

Глухота потроху відлягла. На радощах 
обіймалися. Та кожен розумів: це тіль
ки початок. Тепер танки якщо й вийдуть, 
то обов’язково в супроводі автоматни
ків.

Так воно й сталося.
Єдиний на всю групу годинник пока

зував сімнадцяту, коли на станцію, на 
прилеглі будівлі, на ешелон налетів пе
кельний шквал мінометного вогню. У 
небі повисла «рама» — повітряний роз
відник.

— Зараз почнуть глушити з гармат, а 
то й бомб не пожалкують, — кинув 
волжанин Сергій Шабелін.

— А ти на небо не дивись, для нас і 
на землі роботи досить! — відізвався 
азербайджанець Алік Мамедов, пока
зуючи рукою на лісову дорогу, по якій, 

безперервно стріляючи, мчав до туне
лю танк. За ним посипалась ворожа пі
хота.

— Відрізайте живу силу! — наказав 
Шевченко і, захопивши фаустпатронів, 
короткими перебіжками рушив до вхо
ду в тунель. «Підбити треба, як тільки 
вповзе в горловину. Тоді на північну до
рогу їх техніці проходу не буде. А піхо
ту хлопці кулеметами зупинять...»

І на цей раз трофейна зброя не під
вела. Спалахнуло полум’я, вибух далеко 
відкинув башту. Вистріливши для гаран
тії ще двічі, Шевченко поспішив до то
варишів.

А під вагонами ряди армійців поріді
ли. Загинули Алік Мамедов і Сергій 
Шабелін. Поранило Івана Воротиленка.

Удвох одбили атаку, другу. Шевченко 
часто міняв позицію. Бив з автомата, 
перебігав до кулемета, кидав гранати.

і німці відкотилися.
_ ...Ніч пройшла на диво спокійно. На

віть мінами фашисти не кидались.
Вранці бронетранспортер висадив де

сант. Сержант підбив машину фауст
патроном і взявся за кулемет. Коли з-за 
лісоскладу, що розкинувся за колією 
праворуч від станції, виповз четвертий 
танк — підпалив і його. Ні втоми, ні 
страху не відчував. Смерть друзів, по
ранення Воротиленка, який від втрати 
крові втратив свідомість, запалили в сер
ці вогонь великої ненависті до фашист
ської сарани, що зеленою лавою напов
зала на залізничний насип, на станцію, 
ось-ось мала затопити їх, його, весь 
навколишній простір. Виходити з-під ва
гонів під захист станційних стін? Не мож
на відриватися від кулеметів, боєпри
пасів.

Вирішив триматися до останнього.
Переповзав від кулемета до кулемета. 

Перерви між чергами робив для того, 
щоб витерти рясний піт з обпаленого 
вибухом чола. Самі по собі спливали в

Герой Радянського Союзу 1. М. ШЕВЧЕНКО

пам’яті й зривалися з вуст в такт бою 
слова:

...Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался одині
В останню хвилину, коли переповзав 

під вагоном з артилерійськими набоями, 
коли приготував зв’язку гранат, щоб пі

дірватися, з-за станції вдарили по ліс
ку блискавиці «катющ».

...За цей бій гвардії сержанту Івану 
Марковичу Шевченку присвоєно високе 
звання Героя Радянського Союзу. Рядо
вого Воротиленка нагороджено орде
ном Леніна.

8.

Немало фронтових доріг стоптали 
солдатські чоботи Шевченка після 
Баранува. Він форсував Одер, де втретє 
був поранений. Після госпіталя, в травні 
сорок п’ятого року, поспішив на лікві
дацію Празького угруповання гітлерів
ців, про що має дорогу згадку — ме
даль «За хоробоість» від чехословацько
го уряду.

...Цвіли акації. Білий сніг пелюсток, 
ніжних і духмяних, південний суховій 
швидко ніс над криворізькою землею. 
Біля входу на широке дворище рудника 
суворий робітник з плаката запитував: 
«А що ти зробив для відбудови й роз
витку народного господарства?»

Невисокий, чорнявий солдат, що саме 
зіскочив з поруділого від пилу «гази
ка», кинув терном очей на плакат і весе
ло козирнув:

— Прибув у ваше розпорядження, 
товаришу будівельник!

Того ж дня мирна армія гірників зрос
ла ще на одного бувалого гвардійця — 
Івана Марковича Шевченка.

...Юні лаврівці, які народилися в по
воєнні роки, звернулися до земляка-* 
Героя з проханням побувати в місцях 
його босоногого дитинства й юності, 
розповісти про бойові діла, про подвиг.

Автору цих рядків пощастило бути 
на цій зустрічі.

— А чи не страшно було вам у бою? 
Чи не боялися смерті? — запитала ма
ленька тендітна школярка з червоним 
галстуком.

— Трошки, — з усмішкою відповів 
Герой. — Життя — штука дорога. І бе
регти його тоеба. Але не ціною боягуз-* 
ства, а хоробрістю, вмінням. Накласти 
головою задарма було б дуже обидно і 
нерозумно.

Коли ми вийшли на просторе шкільне 
подвір’я і стали серед клумб, що жеврі
ли яскравими вогнями пізніх квітів, я не 
витримав:

— А все-таки, як по-вашому, в чому 
причина геооїзму людей?

— В любові до свого краю, до Віт
чизни, — відповів задумливо Іван Мар
кович. — Ось, наприклад, я. Де б не 
був, на якому фронті не воював, перед 
очима завжди стояли он той скелястий 
берег з стрункими тополями край ле
вади, батьківська хата, і чомусь — здо
ровенні, як поросята, волоські гарбузи 
на городі... За цей край, за голубе небо 
над ним і воював.

— І це все?
■— Ні. Почуття солдатського обов’язку, 

ой, як вирішує! Пам’ятаєте станцію? Ад
же ніхто нас там не залишав. Могли 
спокійно повеочути назад...

...А потім був святковий стіл. І ми 
співали. Поо Дніпро, про те, як їхав ко
зак за Дунай.

Коли хтось тихо-тихо завів його улюб
лену пісню — «Орленка», Іван Марко
вич вйтеп скупу солдатську сльозу, зга
дав друзів-товаришів, невмируща слава 
яких вогнем горить у променях його Зо
лотої Зірки.

з

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 10 вересня. Перша 
програма. 10.00 — «Будильник». 
(М). 10.30 — Тиждень Молдав
ської РСР у Москві. (М). 10.50
— Для юнацтва. «Лукомор’я». 
Літературний альманах. (М). 
11.50— «У світі мистецтв». (М). 
12.10 — До 50-річчя Радянської 
влади. «Від лютого до жовтня». 
«В. [. Ленін у Фінляндії». (Ле
нінград). 12.25 — Тиждень Мол
давської РСР у Москві. Свято 
виноградарів. (Кишинів). 12.55
— Сьогодні — День танкістів.

„ЗІРКА"—„ШИННИН“—0:0
Волжани грали у нас після 

того, як у Києві перемогли лі
дерів підгрупи — СКА. Це на
сторожувало, «Зірка» почала 
зустріч обережно. Але потім, 
відчувши впевненість, кіропо- 
градці перейшли в рішучий на
ступ.

Гості захищалися всією коман
дою. Тільки в першому таймі 
Для «Зірки» було 5—6 реаль
них можливостей відкрити ра
хунок, але нападаючі б’ють то 
повз ціль, то в руки воротаря. 
Після перерви перевага госпо
дарів поля ще відчутніша. Та

(М). 13.30 — «Музичний кіоск». 
(М). 11.00 — «По визначних міс
цях Москви». (М). 14.30 — За
криття тижня Молдавської РСР 
у Москві. (М). 15.00 — Хокей: 
фінал на приз газети «Совет
ский спорт». (М). 17.30 — «Те- 
легачок». (К). 17.50 — «На
Онега-озері». Теленарис. (К). 
18.05 — Літопис піввіку. «Рік 
1932-й». Телевізійний багатосе
рійний документальний фільм. 
(М). 19.00 — Футбол «Динамо» 
(Київ) — «Кайрат» (Алма-Ата). 
В перерві — телеоеклама «1000 
порад». (К). 20.45 — «Друг 

недарма тренер «Шинника», за
служений майстер спорту СРСР 
М. Дементьев, поставив добрі 
оцінки своїм захисникам: воро
та так і залишилися недотор
каними. Особливої похвали за
служив півзахисник Кірюхін: 
невідступно слідуючи за ліде
ром нападу кіровоградців Ква- 

совим, він цілком нейтралізував 
його дії.

Решта матчів тридцятого ту
ру закінчилася так: СКА (О) — 
«Таврія» — 0:3. «Карпати» — 
«Авангард» — 3:0, «Молдова» — 
«Суднобудівник» — 1:1. «Локо
мотив» (В) — «Дніпро» — 1:2. 
«Труд» — «Металіст» — 3:1, 
«Волга» (К) — СКА (Л) — 1:2, 
СКА (К) — «Волга» (Г) — 1:0, 
«Сокіл» — «Металург» (3) — 
0:0, «Локомотив» (К) — «Мета
лург» (Т) — 1:1.

Ось який вигляд мав турнір
на таблиця перед 31-м туром: 

Горького — Андреева». Новий 
науково-популярний фільм. (К). 
21.50— «Улюблені співаки». (М).

Друга програма. 19.00 — Літе
ратурний альманах «Поезія». 
(М). 20.00 — Теленовинн. (М).
20.30 — Художній фільм «їм бу
ло вісімнадцять». (М).

ПОНЕДІЛОК. 11 вересня. 
Перша програма. 17.00 — Для 
молоді. «Легенда продовжує 
жити». (Херсон). 17.30 — Теле- 
вісті. (К). 18.10 — «Героїчний
шлях боротьби і творення». 
(М). 18.20 — «Борці за народне 

Наступна зустріч «Зірки» —
12 вересня у Кишинев! з «Мол

І В Н п м О
СК,\ (Л) ЗО 14 12 4 36-20 40
СКА (К) зо 17 8 7 33—23 40
«Дніпро» ЗО 14 9 7 33—23 37
«Карпати» ЗО 15 8 9 40-25 36
«Металург»

(3) ЗО 12 12 6 34-20 36
«Зірка» ЗО 14 7 9 39-30 35
«Молдова» ЗО 10 13 7 13—14 33
«Труд» ЗО 12 8 10 35-26 32
«Локомотив»

(В) 30 11 10 9 39-34 32
«Шинник» ЗО 12 6 12 27-32 ЗО
«Сокіл» ЗО 10 9 II 32-27 29
«Металіст» зо 11 6 ІЗ 28—25 28
«Металург»

(Т) 29 7 14 8 22—24 28
«Суднобу

дівник» 30 5 17 8 19-25 27
«Авангард» зо 7 12 11 16-25 26
СКА (Од) зо 6 13 11 17-32 25
«Волга» (Г) ЗО 5 14 11 16-26 24
«Локомотив»

(К) зо 7 10 13 27-40 24
«Таврія» зо 8 8 16 34-50 22
«Волга» (К) 29 3 3 ІЗ 15-44 14

довою».
Л. ПАВЛОВСЬКИП.

щастя». (Ф. Дзержннськнй). 
(М). 19.00 — Програма передач. 
(К). 19.05 — «Людина, яку я 
люблю». Попий художній 
фільм. (К). 20.35 — Телевізійні 
новини. (М). Дні Української 
РСР у Москві. 21.00 — Анонс 
телевізійних передач. (М). 21.10
— До 50-річчя Великого Жовтня. 
О. Бойченко — «Кров’ю серця». 
Прем’єра телеспектаклю. (К).

Друга програма. 11.15 — Літо
пис піввіку. «Рік 1931-й». Теле
фільм. (М). 19.00 — Докумен
тальний фільм. (Дніпропет
ровськ). 19.45 — «Осені в кохан
ні не бува». Концерт україн
ської музики. (Дніпропет
ровськ). 22 40 — Художній
фільм «Карамболь». (Дніпро
петровськ).

ВІВТОРОК, 12 вересня. Пер
ша програма. 11.00 — Фільм по 
цивільній обороні «Захист лю
дини від радіоактивного випро
мінювання» та художній фільм 
«Околиця». (Кіровоград). 16.40
— Відкриття днів Української 
РСР у Москві. (К). 18.00 — Те- 
левісті. (К). 18.20 — «Сила, що 
перетворює світ». (М). 18.50 — 
«Фро». Художній фільм. (М).
19.35 — Літопис піввіку. «Рік 
1933-й». Телефільм. (М). 20.30— 
Теленовинн. (М). 21.15 — «Ува
га! Пусковий об’єкт». Рейдовий 
матеріал. (Кіровоград). 21.25 — 
«Знання—в маси». (Кіровоград)
21.35 — Наші репортажі. (Кіро
воград). 21.45 — Фільм по ци
вільній обороні «Захист людини 
від радіоактивного випроміню
вання» та художній фільм 
«Околиця». (Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті. (К). 11.15 — Літопис пів
віку. «Рік 1932-й». Телефільм.

(М). 12.15 — Дні Української 
РСР у Москві. Для юнацтва 
«До побачення, журавлі». (К). 
12.45 — Для дітей. Конкурс
«Буратіпо». (М). 13.15 — Дні 
Української РСР у Москві. «Ук
раїна індустріальна». (Москва 
— Харків). 21.15 — Концерт ра
дянської пісні. (М). 22.00 — «Ін
тернаціоналісти». (М). 22.30 — 
Дні Української РСР у Москпі. 
«Кримський заповідник» теле
фільм. (М).

ф ПОКАЗУЄ ДНІПРО
ПЕТРОВСЬК

НЕДІЛЯ, 10 вересня. 8.00 — 
Програма навчального телеба
чення. 10.00 — Для школярів. 
«Будильник». (М). 14.30 — За
криття тижня Молдавської РСР 
у Москві. (М). 15.00 — Хокей: 
фінал на приз газети «Совет
ский спорт». (М). 17.30 — «Пе
ленгатор». (М). 18.05 — Літопис 
піввіку. «Рік 1932-й». Телевізій
ний фільм. (М). 19.00 — Літера
турний альманах «Поезія». (М). 
20.00 — Телевізійні новини. (М).
20.30 — Художній фільм «їм бу
ло вісімнадцять». (М) 21.50 —
«Улюблені співаки». (М).

ПОНЕДІЛОК, 11 вересня. 
11.15 — Літопис піввіку. «Рік 
1931-й». Телевізійний Фільм. 
(М). 17.00 — Для молоді. «Леген
да продовжує жити». (Херсон).
17.30 — Телевізійні вісті. 18.10 —
«Героїчний шлях боротьби І 
творення». (М). 18.25 — «Борці 
за народне щастя». (Ф. Дзер- 
жинськнй). (М). 19.00 — Доку
ментальний фільм. 19.45 —
«Осені в коханні не бува». Кон
церт української музики. 20.35

Телевізійні новини. (М). Дні 
Української РСР у Москві: 21.00 
Анонс телевізійний передач. 
21.10 — О. Бойченко — «Кров’ю 
серця». Телевізійний спектакль. 
(К). 22.40 — Художній фільм 
«Карамболь».

ВІВТОРОК, 12 вересня. 11.15 — 
Літопис піввіку. «Рік 1932-й». 
Телевізійний фільм. (М). 12.15 — 
Для юнацтва. «До побачення, 
журавлі». (К). 12.45 — Для ді
тей. Конкурс «Буратіпо». (М). 
13.15 — Дні Української РСР у 
Москпі. «Україна Індустріаль
на». (К). 16.40 — Відкриття днів 
Української РСР у Москпі. 18.00 
ТслепІзійнІ ьіеті. (К). 18.20 — 
«Сила, що перетворює спіт», 
(М). 18.40 — Дніпровські ііопи- 
ни. 18.55 — «За дніпропетров
ську марку». 19.15 — Літера
турний вечір. 19.35 — Літопис 
півпіку. «Рік 1933-й». Телевізій
ний фільм. (М). 20.30 — Телеві
зійні новини (М). 21.00 — «Пра
пор». Телевізійний журнал. 
21 40 — Художній фільм «Лю
дина з фотографії».

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
(Дивіться програму Дніпропет
ровського телебачення).
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Вчені Мічіганського університету 
(США) винайшли новий спосіб 
вирощування злаків иа неродю
чих піщаних грунтах. На глибині 
60 сантиметрів від поверхні зем
лі укладають тонкий шар асфаль
ту і знову вкривають його грун
том. Потім поле засівають пше
ницею. Асфальтове «дно» затри
мує вологу, не дає йти в грунт 
розчиненим у воді органічним ре
човинам. Учені вважають, що «ас
фальтове поле» може в деяких ви
падках замінити зрошення.
—___—------------------

НАФТАЛІН
ЗБЕРІГАЄ ПОСІВИ
Після того, як висіяно жолуді, 

лісові мешканці — миші і каба
ни — поспішають до лісорозсад
ника поїсти дарових ласощів. Ді
стати їх з грунту звірям не важко.

Врятувати жолуді і виростити 
деревця можна з допомогою наф
таліну, твердять білоруські лісів
ники. Перед садінням насіння при
пудрюють з розрахунку 25 гра- 
"мів нафталіну на 100 кілограмів 
жолудів. Через різкий запах жо
луді стають неїстівними.

ЛІС У ПАПЕРОВІЙ
УПАКОВЦІ
У деяких шведських лісорозсад

никах своєрідно готуються до са
діння лісу. Сіянці з невеликими 
проміжками укладають на стріч
ку з паперу і накривають згори 
ще однією такою самою. Стрічки 
склеюють і змотують у рулони. 
Садильний агрегат забирає зразу 
шість таких рулонів — по 70 мет
рів завдовжки, 1400 сіянців у кож
ному.

В розпороту лемешами землю 
вертикально укладають стрічку 
з начинкою із сіянців. Згодом па
пір згниває.

(РАТАУ).

(П Три співробітники Пуерторікаиською інститут" 
м тропічної медицини вирішили вивчити поведінку

X мавп у природних умовах. У джунглях вони по- 
_ селились у КЛІТЦІ.

Мавпи поводили себе майже так, як відвідува- 
У чі в зоопарку. Спочатку вони уважно розглядали 
__ людей у клітці, а потім почали їх дражнити, 
Оз просовуючи банани в клітку.

сз
fU Італійський журнал «Віа Ноувс» повідомив, що 

найменша людина в світі жила в Італії у минУ- 
* лому столітті. її зріст — 40 сантиметрів. А наЙ- 
W вищою людиною був американець Роберт Персінг 
ц Валдоу — 2 метри 70 сантиметрів. Він помер у 

1944 році, коли йому було 22 роки. Важив Вал- 
доу 222 кілограми.

t

-І*
І

X 
S 
са 
s

н
3
Е
О
Е4
Os.

а г 
as

як-

X
X 
cb
X 
ч 
Н
X 
Е 
© 
=[
IX
ES
К(

І

АЛФАВІТ - ЦЕ ПРОСТО
Можна двома шляхами зв’яза

тися з космітами: з допомогою 
ракет і радіо. Радянський вче
ний професор Шкловський вва
жає, що посилка ракетних «роз
відників» на пошуки інших кос
мічних цивілізацій не має на
віть малого шансу на успіх.

Навіть якщо ми побудуємо 
фотонну ракету, здатну пересу
ватися в декілька разів швидше 
сучасних кораблів, то і тоді 
мандрівка до найближчої зірки 
буде тривати сотні років.

А радіозв’язок — досить ре
альний шлях. Електромагнітні 
хвилі рухаються із швидкістю 
світла, а значить, є шанс, що 
через декілька років чи десят
ків років наша інформація дій
де до космітГв.

Алфавіт, яким можна скорис
туватися, буде складатися тіль
ки з двох знаків, іншої можли
вості немає. Чому? Та тому, що 
радіоінформацію пересилають 
з допомогою електричних ім
пульсів. Один знак алфавіту — 
це імпульс напруги, інший 
знак — відсутність імпульсу.

А МОВА
Алфавіт вже запропонували, 

але постає інша, більш важка 
^^троблема^на^юй^к^мов^роз-^

велика 
проек- 

Доктор Вар- 
Олівер, 
інститу-

електро н і к и 
США, пропо- 

систему кар-

мовляти з наши
ми космічними бра
тами?

Існує
кількість 
тів.
нард М. 
директор 
ТУ 
в
нує

тинного листа. Картина малюва
лася б 1271 діркою, яку б про- 
перфорували на аркуші паперу. 
Дірки відповідають імпульсам, а 
проміжок між ними — відсут
ність імпульсів. Чому він вибрав 
саме цифру 1271? Математик 
моментально зрозуміє, що ця 
цифра з’явилася в результаті 
перемноження двох чисел: 31 і 
41. Це відразу підказує думку 
розташувати знаки в 31 рядок і 
41 колонку або навпаки.

Виявляється, що коли знаки 
переслати бінарною системою і 
розташувати їх в 41 рядок І 31 
колонку, то вийде хаотичний 
малюнок, але коли змінити по
рядок на 31 і 41, вийде ясна 
картина. Вона розповість космі- 
там, який приблизно ми маємо 
вигляд.

л
ВЧЕНІ не сумніваються сьогодні в тому, 

що наша цивілізація не єдина в неосяж
них просторах Всесвіту. Чому поява 

життя на Землі повинна бути виключенням? 
Умови, які привели до розвитку нашої циві
лізації, можуть існувати і в інших світах. 
Адже наше Сонце — це зірка, яких мільйони.

Астрономи стверджують, що навколо бага
тьох зірок кружляють планети точно такі, як 
і в нашій Сонячній системі.

Сучасний рівень науки і техніки дозволить 
вже тепер приступити до спроби спілкування 
з розумними істотами з космосу (назвемо їх 
для простоти космітами).

Чи була вісточка від розумних істот?
В астрономічному центрі в Гріп Бенк. в 

Сполучених Штатах, записана ціла серія ра
діосигналів, шумів, тріску. Ніщо не говорило 
про їх штучне походження, бо кожна зірка 
випромінює радіохвилі. Але одного разу були 
зафіксовані липні сигнали. Прослуховували- 
ся характерні для зоряних випромінювань 
шуми; але на їх фоні можна було розрізнити 
порівняно тихі,, але абсолютно чіткі і ритміч
ні «Так-так-так-так-так-так-так-так». Сигнали 
нагадували азбуку Морзе: короткі і довгі зву
ки взаємно перепліталися. Можлива випад
ковість. А може, сигнали розумних істот?

Працівники обсерваторії міркували так: 
«Якщо 'інтелектуальні істоти намагаються 
швидко зв’язатися з планетами, потрібно бу
ти настільки розумними, щоб використати 
мову, яку можливо розшифрувати».

На жаль, розшифрувати її поки що не вда
лося. Електронні машини не змогли знайти в 
прийнятих сигналах логічного змісту. Однак 
це ще нічого не означає. Можливо, причина 
невдачі в тому, що ми просто не знаємо їх
нього алфавіту?
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«...Обережно, радіоактив
ність!» — попереджає на
пис на дверях однієї з чис
ленних лабораторій Москов- _
ського інституту нафтохімічної та газової промисловості 
імені І. М. Губкіна. Тут за звичайними дверима розта
шована потужна гама-установка, що дає випромінювання 
до двох мільйонів рентген за годину. Вона називається 
самозахнсною гама-установкою «МРХ-ГАМА-100».

Самозахист — одна з важливих особливостей установ
ки, що розташована в звичайній інститутській лаборато
рії, де нема масивних бетонованих стін і дверей. По
тужне джерело випромінювання — радіоактивний ко- 
бальт-60 надійно закритий спеціальною конструкцією за
хисту. Дозиметрична апаратура, що реєструє випромі
нювання, заспокоююче констатує — радіації в приміщенні 
нема...

Установка використовується для дослідження впливу 
потужних потоків радіації в нафтохімії, нафтопереробці, 
хімії, мікробіології, генетиці, біохімії і т. ін. Потоки ра
діовипромінювання дозволяють створювати нові поліме
ри, прискорювати хімічні реакції, підвищувати активність 
каталізаторів, отримувати нові речовини, збільшувати 
вихід продукції.

Установка створена групою співробітників Інституту 
органічної хімії імені Н. Д. Зелінського Академії наук 
СРСР під керівництвом кандидата технічних наук Д- А. 
Каушанського.

На знімку: в лабораторії кафедри фізичної і радіацій
ної хімії Московського інституту нафто-хімічної та га
зової промисловості імені І. М. Губкіна йде експеримент 
на самозахисній гама-установці «МРХ-ГАМА-100».

Фото Б. ПРИХОДЬКА. (АПН).

23 ХВИЛИНИ З СЕРЦЕМ, 
ЩО ЗУПИНИЛОСЯ

Строк клінічної смерті, після 
якого медикам вдавалося повер
тати організм до життя, досі 
не перевищував 5 — 6 хвилин. 
Київські вчені з Інституту фі
зіології АН УРСР ведуть ус
пішні досліди по продовженню 
цього строку. Ось одни з них.

Через 23 хвилини >6 секунд 
після того, як у щеняти Кузь
ки викликали клінічну смерть, 
йому підключили штучне серце. 
На 20 хвилині після цього Кузь
ка остаточно ожив. У нього 
цілком збереглися умовні реф
лекси, які були до експеримен
ту.

Українські вчені розрахову-

«ОБЕРЕЖНО, РАДІОАКТИВНІСТЬ!

(РАТАУ).

ють вже в цьому році провести 
в клініці перші такі операції 
по оживленню людського орга
нізму.

істот.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР
АНІД АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ Cf -

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

«НА СЕЛО ДІДУСЕВІ»!
Саме в цьому вся причина. 

Ми знаємо, що десь живуть 
косміти, але де? Адже надсила
ти інформацію «на село дідусе
ві» зовсім нерозумно. Радіо
хвилі потрібно направляти вузь
кими пучками у відповідні точ
ки неба, інакше їх енергія роз
сіється, і ніхто нас не почує. Є 
пропозиція вибрати невелику 
дільницю неба (ту, звідки над
ходить більше всього сигналів) 
і систематично посилати туди 
наші «радіограми».

Ясно одне — ми^не можемо 
більше сидіти тихо. Потрібно 
відгукнутися, дати знати, що ми 
є. Такий закон розумних істс 

С. ВОРОВЕЦЬКИИ.
(Газета «Штандар млоднх», 
Польща).

ЩЕ Й ТЕПЕР живуть у 
Бразілії племена, люди 

яких не соромлячись хо
дять голими, але в присут
ності сторонніх соромлять
ся їсти. Звичай їсти на са
моті давно існує у багатьох 
народів Африки і Полінезії. 
Особливо додержували йо
го вожді. Коли імператор 
мексіканських ацтеків Мон-

ІМПЕРАТОР

СОРОМИТЬСЯ
ЇСТИ

тецума сідав їсти, перед 
ним ставили золочений ек
ран, на якому зразу ж з’яв
лялось зображення того, 
хто увійшов. Порушника йо
го самотності під час їжі 
карали на смерть.

Люди важали, що хворо
бу і смерть можна заподія
ти навіть шляхом замовлян
ня їжі.

На Арабському Сході і

зараз згідно з 
першим починає 
подар. В багатьох районах 
Африки, даючи пити люди
ні, яка попросила, перший 
ковток робить той, хто по
дає.

Але ніщо так не закріп
лювало дружбу і мир між 
людьми, як спільна тра
пеза. Особливим хлібосоль
ством славилися російські 
бояри. Під час обіду на 
честь графа Карліля було 
подано, наприклад, 500 
різних страв. Немає суммі^~ 
ву, що на багато з них тіль
ки дивилися.

Французький мандрівник, 
який побував на Русі в XIII 
столітті, писав, що 
ля частування гості 
верталися додому

етикетом 
їсти гос-

піс- 
по- 

з вру
ченими їм блюдами з м’я
сом, пирогами, пряниками, 
горіхами тощо.

І коли сьогодні, частую
чи гостя, ви кладете йому 
в тарілку найкращий шма
ток, ои наслідуєте ту добру 
традицію, яка сягає в дале
ке минуле народу.

(РАТАУ).

Шістнадцятирічний хло
пець, житель одного з сіл 
на околицях міста Ніиі 
(Югославія) незабаром за
лишить лікарню після того, 
як йому тут зробили хірур
гічну операцію. В результа
ті неї з тіла пацієнта було 
вийнято людський зародок

„БРАТОВІ“

ТЕЖ

ШІСТ

НАДЦЯТЬ
з деякими характерними рисами, які дають можливість 
зробити висновок, що він знаходився там протягом усіх 
шістнадцяти років.

Як повідомляє агентство ТАНЮГ, лікарі почали опе- 
р цію, передоачаючи, що мова йде про знешкодження 
крупної пухлини в черевній порожнині хлопця. Однак на 
своє, здивування замість пухлини вони виявили зародок, 
який «приріс» до підшлункової залози і розміри якого 
відповідали розмірам дев'ятимісячного ембріона.

У зародка, «брата-близнюка» пацієнта, били зуби і 
довге волосся. Деякі кістки його скелета могли б на
лежати 16-літньому.

3Р°б“ли хіРУРг Родомир Славкович 'і 
урологи Олександр Ковачевич та Міліч Ігнатович.

і\ореспонденти белградської газети «Вечерне новости» 
відвідали хлопця у лікарні. Він помітно відстав у своє
му фізичному розвитку від інших дітей свого віку і мав 
вигляд 12-літнього.

За його словами, рік тому він перестав відвідувати 
школу і майже зовсім не виходив з дому, соромлячись 
свого великого живота. Через нього хлопчик постійно —■ 
взимку і влітку носив товстий хутряний светр, праг
ну ш приховати’ свою «таємницю» від друзів і батьків.

дек'*ька місяців тому він почав страждати від 
оісорстокого болю, що супроводжувався пропасницею, 
ьатьки кинулись до лікарів за допомогою. Після, цього 
ЛпптпРОбмНа опєРаЧія‘ ‘ хлопець позбавився від свого

Р ». Можливо, це трапилось в останній момент.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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