
[героям—
І найкращі місця

Секретаріат ВЦРПС прийняв постанову, в якій зо
бов'язав ради і комітети профспілок забезпечити Ге
роїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Пра
ці і осіб, нагороджених орденами Слави трьох ступе
нів, позачерговим обслуговуванням в культурно-ос
вітніх і видовищних закладах профспілок, У клубах, 
будинках, палацах культури, парках і садах, на ста
діонах та в інших закладах для них повинні броню
ватися квитки на найкращі місця.

Це рішення прийнято у відповідності з Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 6 вересня 1967 
року «Про встановлення додаткових пільг Героям 
Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці і 
особам, нагородженим орденами Слави трьох ступе
нів».

(Кор. ТАРС).
V ___ _ - .... . У

О Е ТРЕБА дивитися на календар, щоб 
Я» відчути наближення найбільшого з 
цьогорічних свят—півстолітнього ювілею 
Радянської влади. Воно йде до нас ра
зом з рапортами про трудові здобутки 
вугільників Олександрії | енергетиків 
Кремгеса, машинобудівників Кіровогра
да і землеробів Гайворонщини.

Разом з усіма трудівниками сіл і міст 
у святкових колонах крокуватиме наша 
молодь. Юнакам І дівчатам буде що на
писати на транспарантах, буде що роз
повісти землякам про те, як зустріли 
полудень радянського віку. Комсомол- 
ки-доярки з ферми колгоспу імені 
Леніна Новгородківського району змо
жуть повідомити, що вони надоїли від 

кожної з корів своїх груп по 2600 — 
3000 кілограмів молока, молоді заліз
ничники Знам’янського локомотивного 
депо — що економлять вже другий 
мільйон кіловат-годин електроенергії, 
робітники Кремгесівського заводу залі
зобетонних виробів — що в їх колек
тиві працює краща арматурниця Валя 
Онищук...

Ми напишемо на наших транспаран
тах слова великої вдячності рідній пар
тії, яка п’ятдесят літ веде нас вірним 
шляхом, і

Всі наші добрі діла спрямовані до 
одного — працювати так, щоб виконува
ти настанови Комуністичної партії, запо
віти Леніна. Йому, вождю і вчителю 

трудящих, три дні тому давали клятву 
біля Мавзолею переможці переджовт
невого змагання Кіровоградщини.

До свята залишилося 22 дні. Протя
гом них нам ще багато слід зробити. Ці
лий ряд робітничих колективів за цей 
час виконає одкнадцятимісячний вироб
ничий план, будівельники здадуть тисячі 
квартир, хлібороби завершать осінні 
роботи на полях. І всі ми разом повинні 
надати святкового вигляду нашим містам 
І селам. То чудова традиція — заквітчу
вати перед святом вулиці, подвір’я, бу- 
динни. » . < .

Комітети комсомолу за час, який за
лишився до свят, мають використати 
творче піднесення молоді, спрямувати

СВЯТО ЙДЕ 
В КОЖНИЙ 
дім -----------1
її на активну участь у всіх — велмммя II 
малих — справах, вирішуваних Батьків
щиною.

Свято Жовтня йде в кожний Дім. Зу
стріньмо його так, як лмчить дітям і вну
кам героїв революції.
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в І£ О.ЖНОГО разу, готуючись до засі- 
даїшя бюро райкому комсомолу чи 

до публічного виступу, плануючи 
щось зробити, я в думці раджуся з 
Ванею Демченком. Це не перебіль
шення. Так вже повелося, іцо кро
куючи в день завтрашній, ми міряємо 
свою роботу революційною міркою, 
міркою перших борців за щастя Краї
ни Рад. А Ваня Демченко — перший 
секретар першого Новоукраїнського 
райкому комсомолу.

В суворий 1919 рік народилася 
комсомольська організація нашого 
міста. Не встигла і зміцніти, як сара
ною насунули денікінці та банди різ
них мастей, а потім увірвалися в 
місто.

Активістам довелося йти в під
пілля. Ваня Демченко організував 
їх' на боротьбу. Випускали листівки, 
збирали зброю..

На початку 1920 року Червова Ар
мія звільнила місто від білогвардій
ців. А вже в квітні була створена 
Спілка Комуністичної Молоді. Секре
тарем обрали Івана.

його тоді можна було зустріти па 
концертах і атеїстичних вечорах, на 
виставках і и загонах, що збирали 
продукти для голодуючих дітей.

У грудні 1920 року в бою з банда
ми махновців Ваня Демченко заги
нув. Ні, загинув — не тс слово. Пе
рестало битися його неспокійне сср-

це. А вій живий і з нами крокує в 
світле майбутнє. Його ім’я носить 
одна з вулиць міста, дитяча бібліоте
ка.

Часто до комсомоли міста приїз
дить в гості брат Івана Демченка — 
Ілля Данилович. 1 тоді в його розпо
відях оживають буремні роки, три
вожні будці перших' комсомольців.

До речі, зустрічі з ветеранами ком
сомолу, з учасниками революційних 
подій, з героями громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн стали тра
дицією в районі. Зараз навіть важко 
уявити збір піонерської дружніш чи 
комсомольські збори без гостей — 
ветеранів борні і праці. Двічі Герой 
Соціалістичної Праці Олександр Ва
сильович Гіталов, директор місцево
го цукрозаводу, ковпаківець Олек
сандр Євпрафович Лукашен-ко, ста
рий комуніст Максим Григорович Зо- 
тов та інші — завжди бажані гості 
комсомольців та піонерів.

Бачили б ви, якою гордістю і за
хопленням горіли очі учнів Новоук- 

раїнської середньої школи № 6, 
коли О. Є. Лукашенко розпо
відав їм про мужність і відва
гу радянських людей у Великій 
Вітчизняній війні. То була ці
кава, захоплююча розповідь, 
яка будила думку, прискорю
вала серцебиття. 1 згодом куто
чок бойової і трудової слави 
в школі поповнився новим аль
манахом. Не звичайний, купле, 
ний у магазині альманах.

То — історія вулиці Леніна. Шко
лярі зустрілися з усіма' учасни
ками революції і війни, які живуть 
на цій вулиці, і з їх вуст написали 
ту історією.

Куточки революційної, бойової і 
трудової слави радянського народу е 
у всіх школах. І в кожній вони різ
ні, бо зібрано там місцеві матеріали. 
Хоч би й у тій же новоукраїнській 
№ 6 поряд з альманахом можна по
бачити листи з військових частин, 
фотографії недавніх випускників, які 
зараз стали воїнами і зі зброєю в 
руках бережуть наш мирний спокій.

Велику роботу провели юні слідо
пити міста і сіл району. Вони відно
вили в пам'яті людській багато імен 
героїв. Зокрема, захарівські слідопи
ти розшукали рідних воїнів, які за
гинули, звільняючи село від фашис
тів, і запросили їх на відкриття па
м’ятника. Булл сльози, були схви
льовані розповіді.-І була клятва мо
лодих на вірність традиціям батьків.

Клятвою на вірність звучала і піс
ня «Вихри враждебные веют над на
ми», якою почався молодіжний «вог
ник» в Новоукраїнці. Присутні — 
тваринники і механізатори місцевих 
колгоспів «Росія», «Дружба», рай- 
цептрівська молодь — пісню викона
ли для свого гостя, старого комуніс
та М. Г. Зотова... Ю. ЦЕЛ ИХ, 

перший секретар Новоукраїн
ського райкому комсомолу.

Пожовкла оід часу фотогра
фія... Та за нею — немеркнуча 
сторінка історії. Іван Де м’ier.no 
був першим секретарем першо
го Новоунраїнсьного райкому 
комсомолу.

9НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
МОСКВА, 12 жовтня. 

(ТАРС). Сьогодні о 10 го
дині ранку почалося спіль
не засідання Ради Союзу 
і Ради Національностей. 
Після заключного слова 
голови Дсржплану СРСР 
М. К. Байбакова депутати 
роздільним голосуванням 
по палатах прийняли од
ноголосно Закон про Дер
жавний план розвитку на
родного господар с т в а 
СРСР на 1968 рік і народ
ногосподарські плани на 
1969 і 1970 роки.

Потім заключне слово 
виголосив міністр фінан
сів СРСР В. Ф. Гарбузов, 
після чого палати розділь
ним голосуванням зат
вердили Державний бюд
жет СРСР на 1968 рік. До
ходна частина бюджету 
становить 123 911 922 тися
чі карбованців, видатко
ва •— 123 603 547 тисяч 
карбованців. Затвердже
но також звіт про вико
нання Державного бюд
жету СРСР за 1966 рік.

Далі Верховна Рада 
прийняла Закон про зат
вердження Положен н я 
про постійні комісії Реди 
Союзу і Ради Національ
ностей і затвердила Ука
зи Президії Верховної Ра
ди СРСР.

Після цього було роз
глянуто питання про об
рання Верховного суду 
СРСР і прийнято відповід
ну постанову. Головою 

Верховного суду СРСР об
рано депутата О. Ф. Гор- 
ніна. На цьому ранкове 
засідання сесії Верховної 
Ради закінчилося.

* * *
Вечірнс засідання сесії 

почалося доповіддю мі
ністра оборони СРСР де
путата А. А. Гречко про 
проект Закону «Про за
гальний військовий обо
в'язок».-

Радянський уряд, гово
рить А. А, Гречко, вино
сить на розгляд III сесії 
Верховної Ради Союзу 
РСР проект нового Зако

ну «Про загальний вій
ськовий обов’язок».

Як відомо, нині чинний 
Закон «Про загальний вій
ськовий обов’язок» було 
прийнято ще у вересні 
1939 року, тобто 28 ро
ків тому. За цей час ба
гато що змінилося. Здій
снено величезні перетво

рення в усіх галузях жит
тя нашої країни.

В сучасних умовах ще 
більше зросли вимоги до 
гарантування безпеки Ра
дянської держави, до під
готовки всього населення 
країни для збройного за
хисту соціалістичної Віт
чизни. Прийняття нового 
Закону «Про загальний вій
ськовий обов'язок» відпо
відатиме змінам, які ста
лись, і духові вимог пар
тії про те, щоб питання 
оборони країни весь час 
були в центрі нашої ува
ги.

Зміцнення безпеки 
країни є однією з неод
мінних умов успішного 
здійснення завдань будів
ництва комунізму. Це зу
мовлено наявністю в світі 
ворожих нашому ладові 
агресивних імперіалістич
них сил. Володимир Ілліч 
Ленін вказував, що поки 

суспільство ділиться на 
антагоністичні класи, поки 
існує імперіалізм, не зні
мається загроза воєнних 
авантюр проти Країни 
Рад.

Нашому народові за 
роки існування Радянської 
влади не раз доводилось 
із зброєю в руках давати 
відсіч імперіалістичним 
загарбникам, відстоювати 
великі завоювання Жовт
ня. Хоч позиції імперіа
лізму за минулі півстоліт
тя значно ослаблені, про
те агресивна суть його не 
змінилась.

В усій своїй діяльності в 
галузі військового будів
ництва партія виходить з 
того, що зміцнення обо
роноздатності країни, бо
йової могутності Зброй
них Сил — це справа 
всього народу, кожного 
громадянина Союзу Ра
дянських Соціалістичних 

Республік. Сучасна війна, 
якщо її розв’яжуть імпе
ріалісти, буде війною 
жорстокою, з найрішучі- 
шими цілями. Вона охо
пить величезні території, 
втягне в свою орбіту не 
тільки армії, але й насе
лення воюючих держав. 
Усе це вимагає підвищен
ня особистої відповідаль
ності кожного громадяни
на нашої держави за ви
конання свого священно
го обов'язку перед Бать
ківщиною в рядах Зброй
них Сил.

Міністр оборони далі 
говорить про зміну у 
співвідношенні сил між 
соціалізмом і капіталіз
мом. У післявоєнні роки 
склалась і зміцніла світо
ва соціалістична систе
ма — СРСР тепер не сам, 
як раніше. Колосально 

(Закінчення на 2-м стор.).
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зросла могутність нашої 
економіки взагалі, і про
мисловості зокрема, що 
оснастила Армію і Флот 
найдосконалішою військо
вою технікою. Зростання 
освітнього рівня радян
ського народу викликало 
зміни в особовому складі 
Збройних Сил, де 46 про
центів мають вищу і се
редню освіту.

Проект Закону, гово
рить далі міністр, повніс
тю виходить з вимог стат
ті 132 Конституції СРСР, 
яка говорить: «Загальний 
військовий обов’язок є 
законом. Військова служ
ба в рядах Збройних Сил 
СРСР являє почесний обо
в'язок громадян СРСР». 
На підставі цього встанов
люється, що в рядах 
Збройних Сил повинні 
проходити дійсну військо
ву службу всі чоловіки ---
громадяни СРСР, неза
лежно від їх расової і на
ціональної приналежності, 
віросповідання, освіти, со
ціального і майнового 
стану.

Законопроектом перед
бачається виконання вій
ськового обов'язку і для 
жінок, які мають медичну 
та іншу спеціальну підго
товку. У мирний час вони 
можуть бути взяті на вій

ськовий облік, залучені 
до навчальних зборів, а 
також прийняті в добро
вільному порядку на дійс
ну військову службу у ві
ці від 19 до 40 років.

Скорочення стр о к і в 
служби — цо одна з най
важливіших змін, які вно
сяться до Закону, під
креслив доповідач. Воно 
має безпосереднє відно
шення і до інших питань, 
зв’язаних з виконанням 
громадянами СРСР вій
ськового обов’язку. Знач
не зростання загальноос
вітнього і технічного рів
ня радянської молоді, її 
висока моральна і фізич
на підготовка дають змо
гу оволодіти військовою 
спеціальністю, зброєю і 
бойовою технікою в ко
ротші строки.

У зв’язку з цим трива
лість дійсної військової 
служби передбачаєт ь с я 
скоротити на один рік і 
встановити такі строки:

— для солдатів, сер
жантів і старшин Радян
ської Армії і авіації Вій
ськово-Морського Флоту, 
прикордонних і внутріш
ніх військ — 2 роки;

— для матросів і стар
шин кораблів, суден і бе
регових частин ВМФ і 
морських частин прикор
донних військ — 3 роки.

Для осіб, які мають ви
щу освіту, пропонується 
зберегти одно річний 
строк служби, бо при на
явності вищої освіти вони 
протягом цього строку 
можуть оволодіти вій
ськовою справою і підго
туватись до складання ек
заменів на офіцера за
пасу.

За чинним . законом, 
продовжує А. А. Гречко, 
на дійсну військову служ
бу призиваються грома
дяни, яким у рік призову 

минає 19 років, а тим, що 
закінчили середню шко
лу і учбові заклади, які їй 
відповідають, — 18 років. 
Фактично у нас існує два 
призовних віки — 19 і 18 
років. Якщо в сорокових 
роках для цього були 
підстави, бо середні шко
ли закінчувала меншість 
молоді, то тепер станови
ще змінилось. До того ж 
не далеко той час, коли 
вся наша молодь дістава
тиме середню освіту. Ця 
обставина висуває необ
хідність мати один при
зовний вік — 18 років, бо 
величезна більшість юна
ків закінчує середню шко
лу в цьому віці і їх фізич
ний розвиток дає їм змо
гу успішно виконувати 
обов’язки військової 
служби.

Законопроект передба
чає встановлення для мо
лоді системи початкової 
військової підготовки. Ця 
підготовка має проводи
тись в обов'язковому пла
новому порядку з усіма 
юнаками допризовного і 
призовного віків всюди, 
без відриву від виробни
цтва і навчання.

Інтереси постійної бо
йової готовності військ і 
зміцнення обороноздат
ності країни, поряд з за
провадженням початково
го військового навчання, 
викликають необхідність 
підготовки для Армії і 
Флоту ряду спеціалістів з 
призовної молоді. В зв’яз
ку з цим проектом Зако
ну передбачається підго
товку цих спеціалістів 
проводити з числа юна
ків, які досягли 17-річно- 
го віку, в навчальних ор
ганізаціях ДТСААФ і в уч
бових закладах системи 
професійно-технічної ос
віти.

За законом 1939 року, 

відзначив А. А. Гречко, 
студентам вищих учбових 
закладів відстрочок від 
призову на дійсну військо
ву службу но встановлю
валось. Пізніше Указом 
Президії Верховної Ради 
СРСР відстрочки для про
довження освіти було на
дано всім студентам ву
зів, у тому числі вечірніх 
і заочних. Проектом ново
го закону відстрочки від 
призову для проходження 
освіти передбачают ь с я 
тільки студентам денних 
(очних) вищих учбових за
кладів.

Законопроект пе р е д- 
бачає призов громадян на 
дійсну військову службу 
проводити два рази на 
рік рівними Мастинами: у 
травні — червні і в листо
паді — грудні. Звільнення 
в запас військовослужбов
ців відповідно проводити
меться у ці ж строки два 
рази на рік.

За законом 1939 року, 
каже доповідач, призов
ники, які утримують своєю 
працею непрацездатних 
батька або матір, дружи
ну з двома і більше діть- 

. ми, а також рідних братів 
і сестер до 16-річного ві
ку, при відсутності у них 
інших осіб чи організацій, 
які б могли взяти їх на ут
римання, дістають пільгу 
в зв’язку з сімейним ста
новищем і на військову 
службу не призиваються.

На додаток до чинного 
положення законопроект 
передбачає надавати від
строчку в зв’язку з сімей
ним становищем також 
призовникам, які утриму
ють своєю працею оди
ноку працездатну матір з 
двома і більше дітьми у 
віці до 8 років, якщо во
на не має інших праце
здатних дітей.

Відстрочку також діста

ватимуть призовники, які 
в зв’язку з смертю бать
ків протягом 10 і більше 
років перебували на утри
манні інших осіб, якщо ЦІ 
особи є непрацездатними.

Особи, які дістали від
строчку і не призвані з ін
ших причин на дійсну 
військову службу в уста
новлені строки, можуть 
бути призвані в ряди 
Збройних Сил до досяг
нення ними 27-річного ві
ку. Це створить сприят
ливіші умови для вико
нання військового обо
в'язку всіма громадянами 
СРСР.

На основі багаторічної 
практики передбачається 
збільшити граничний вік 
перебування на дійсній 
військовій службі для офі
церів. Передбачаєт ь с я 
розв’язання і такого важ
ливого питання, як призов 
у Збройні Сили офіцерів 
запасу.

Строки перебування в 
запасі офіцерів, сержан
тів, старшин, солдатів і 
матросів, встано в л е н і 
чинним законом, пропо
нується зберегти і в ново
му законі, за винятком де
яких категорій вищого 
офіцерського складу.

Проект нового Закону 
в основному зберігає чин
ний порядок залучення 
військовозобо в’я з а н и х 
для проходження нав
чальних зборів у військах. 
Водночас визнано за до
цільне загальний строк 
навчальних зборів за весь 
час перебування в запасі 
скоротити.

Проект Закону «Про 
загальний військовий 
обов’язок», підкрес
лює міністр оборо
ни, повністю відпові
дає інтересам радянсько
го народу і є новим свід
ченням піклування нашої 

партії, її Центрального Ко
мітету про перетворення 
в життя ленінських запо
вітів по захисту соціа
лістичної Вітчизни.

— Дозвольте запевни
ти вас, товариші депутати, 
а у вашій особі весь ра
дянський народ, — каже 
наприкінці А. А. Греч
ко, — що наша Армія і 
Флот і далі надійно обе
рігатимуть творчу працю 
радянських людей, велику 
справу комунізму.

З співдоповіддю про 
проект Закону «Про за
гальний військовий обо
в’язок» виступив голова 
Комісії законодавчих пе
редбачень Ради Націо
нальностей депутат Р. Ні- 
шанов.

Верховна Рада присту
пає до обговорення зако
нопроекту. В дебатах ви
ступили депутати — пер
ший секретар ЦК КП 
Азербайджану В.Ю. Ахун
дов, міністр освіти СРСР 
М. О. Прокоф’ев, секре
тар ЦК ВЛКСМ Б. М. Па
стухов, голова ЦК 
ДТСААФ СРСР генерал 
армії А. Л. Гетьман та 
інші. Всі вони палко під
тримали внесений урядом 
законопроект.

Депутати обох палат 
роздільним голосуванням 
одноголосно затвердили 
Закон СРСР «Про загаль
ний військовий обов’я
зок».

Потім сесія обрала за
ступниками Голови Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР депутатів М. О. Яс- 
нова від РРФСР і М. Ю. 
Шумяускуса від Литов
ської РСР. Депутата В. В. 
Гришина обрано членом 
Президії Верховної Ради 
СРСР.

Сесія Верховної Ради 
СРСР свою роботу закін
чила.

НАДІЙШОВ ЛИСТ від юних друзів, 
* учнів_ Іванівської середньої школи 

Новоукраїнського району: «Ми одержали 
від Вас альбом з матеріалами про по
двиг тринадцяти Героїв Радянського 
Союзу, в числі яких і наш земляк Іван 
Тарасенко. За цеп подарунок. Вам вдяч
ні. На честь 50-річчя Радянської влади 
в своїй школі ми створимо куточок Ге
роя-земляка. Ставимо перед собою мету 
широко популяризувати подвиг героїв, 
які віддали життя за нашу Радянську 
Батьківщину, за наше щасливе життя».

Кіровоградщина повинна знати про 
подвиг свого земляка-Героя.

... Зима 1943 року. На Дону стояли 
міцні морози. В степу гуляла люта за
метіль. Війська Південно-Західного 
фронту під командуванням генерала 
Ватутіна з тяжкими боями просувались 
на Донбас. Серед них був і І ЗО гвардій
ський Червонопрапорний стрілецький 
полк, в якому служив рядовий Іван Та
расенко.

Перед воїнами стояло бойове завдан. 
ня: оволодіти станцією Красновка, що 
поблизу Луганська. Фашист'! сильно 
укріпили що дільниця^ збудувавши льо
довий вал.

Сухий, пекучий мороз обпалював об
личчя, дубіли руки й ноги, але гвардій
ці йшли вперед. Від вогненного шквалу 
вже не один боєць упав на білий сніг.

Одержано наказ: роті гвард:ї лейте
нанта Івана Ликунова будь-що взяти 
вал. Завірюха ставала все сильнішою, 
а вогонь фашистів — інтснспвнішим.

Раптом настала тиша. Гвардійці лави, 
пою кинулися на вал. Але піднятися по 
льоду було неможливо. Тоді десятки 
шинелей лягли на побитий кулями й мі
нами, политий кров’ю лід.

Слідом за командиром на тон бік ва
лу перебрався Іван Тарасенко і ще оди
надцять ного бойових друзів. Недалеко 
від залізниці, на краю селища, сміливці 
зайняли оборону в трьох хатах. По них 
гітлерівці відкрили шалений вогонь.

Незабаром фашисти пішли в контр
атаку. Підпустивши ворогів ближче, 
радянські воїни відкрили вогонь. Гітле
рівці падали, як підкошені. Тільки кулі 
Івана Тарасенка знищили дев’ять гітле
рівців.

Кілька разів наші бійці намагалися 
допомогти сміливцям, проте німці вели 
по валу безперервний артилерійський во
гонь.

— Сдавайс, русі Ви оточені! — кри
чали гітлерівці.

— Гвардійці в полон пе здаються! — 
відповідали відважні червоногвардійці.

Ворог оточив хати, де засіли тринад
цять хоробрих. Закривавлені, з перев’я
заними ранами, вони вели вогонь.

Бій тривав протягом доби. Було зни
щено близько ста гітлерівців і підбито 
кілька танків. Тоді фашисти обклали всі 
три хати соломою і підпалили їх. Радян
ські бійці намагались багнетами прорва
ти кільце оточення. Першим вступив у 
рукопашну командир Іван Ликунов, за 
ним — Іван Тарасенко...

Проте сили були нерівними. Всі бійці 
загинули. Інші згоріли в хатах, та пе 
здалися в полон.

Коли наші частини увірвались у Крас« 
новку, на краю селища догоряли три ха
ти...

Срібним снігом вкрилася земля, на. 
сипана на братській могилі тринадцяти 
героїв. Зірвав і далеко поніс вітер від
гомін прощального салюту, висохли ску
пі солдатські сльози. Вже полк вів за
пеклі бої в районі Ізюма, коли 31 бе
резня 1943 року вийшов Указ Президії 
Верховної Ради СРСР про присвоєння 
посмертно всім тринадцяти воїнам зван. 
ня Героя Радянського Союзу.

Жителі селища свято шанують па
м’ять загиблих. Там поставлено скульп
турний пам’ятник 13 Героям Радянсько
го Союзу. На станції Красновка створе
но музей. Там зібрані фотографії героїв, 
особисті речі, матеріали, що розпові. 
дають про життя мужніх бійців, про їх 
безстрашний подвиг.

І. ГУДИРЕНКО.

рл УЛЯСТЕ сонце падає 
на горизонт. Червоне- 

червоне, аж зорові боляче. 
За вікном машини біжать 
вишні, черешні. Теж чер
воні в багрянцевому захо
ді сонця. А за ними, за лі-' 
сосмугою — мерехтить 
нива. Важкий колос схи
лив голову, думає свою 
Думу.

Схилив голову Іван 
Чабан з колгоспу «Друж
ба». Теж думає: завтра 
йому йги в поле. Косити
ме золотисте 
ниньки на 
ться.

А мені не
ніч, може. Давненько не 
бував у цих місцях, де ви
ріс, де такі мудрі люд«, 
гарні своєю добротою, 
гостинністю і ласкою.

Біжить під колеса доро
га, біжить степ.

Чорними клунями вири
нають і зникають могили.

Закриваєш очі від бо
лю, скорботи...

— Ми червоногвардійці, 
Роман Чухрій, Максим

жниво, що 
сон влягає-

спати. І не

до горі
Мунтян. Року 1918 нас 
вбили гайдамаки. В Гло- 
досах. Спершу різали шкі
ру, а потім заклали в рот 
вибухівку...

Підводить голову Іван 
Чабан. Хлопець немов здо
гадується про мої думки. 
А, може, й сам гомонить 
зі своїми ровесниками чер. 
воної давнини.

Вже давно скінчено до
рогу. Глибока північ блу
кає за вікнами, а ти си
диш і думаєш. Вимкнув 
світло, аби не сполошило 
воно тишу. Буряну тишу 
в ----------грудях.

Тисячі могил.
Над ними тисячі сонць. 
До мене приходить Ва

ня Демченко з Нпвоукра- 
їнки.

Я і він.
Ні.

Спочатку — він, а потім 
вже я. Маленький я — на 
тлі червоного обрію.

його вбили 
Та нікому не 
того колосу, яким 
йшов до мене.

Бо в кожному зерняті 
ЙОГО очі, мої очі.

І приходять до 
ляки Аркадій 
Валька Федоров, 
силь Куртов... Вони 
госпу імені XX 
КПРС. Гіталовці.

— Доброго дня 
хлопці! Чув степ ходу ва
ших сталевих коней, слу
хає Революція ритми сер
дець.

Є в колгоспі імені Калі- 
ні на Олена Соколова. 
Комсомолка, шо ф е р о м 
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махновці. 
спопелити 

він при-

нас зем- 
Колотілін, 

Ва-
3 кол- 
з’їзду

вам,

4 г;ми_|
*^""увгься тан«»вальний колектив

,Ла *' ”, обласного центру, дувалн колгоспники, добре приймали
Наш фотокореспондент в Копти и. .АР.

Таню Яценк°. Сергія Уперенка тп °Ми?л'*,ув^в учасн’іків художньої само- 
•алн румунський тапок, ** колу Сидоренка, коли вони внкону-



М 128 (823)
З стор

І
І*ІІ

(Закінчення.
Початок на 2-й стор.). 

працює. Нелегка ця про
фесія для дівчини. А що 
ти зробиш: треба — так 
треба!

В степи прийшла нова 
Україна. її винесли на ру
ках славні мої 
Романи Чухрії, Максими 

. Мунтяни, Івани 
тЬ<...

Вийдеш в поле і щасли
вишся душею, що ти ле
лієш червоний колос, ви
сіяний Революцією.

Вишумовує, грає той ко
лос повнозерним. [ степ 
гуде свою нову пісню: 
Я під небом стояв, 
Як закон під черствими 

законами, 
Що палили чоло 
Не ОДНОЮ ордою вітрів, 
Я сьогодні встаю 
Кукурудзою з білими гронами, 
Зеленавим лататтям 
Молодих буряків.
Я кочу кавуни. 
Що потріскують ядрами 

весело, 
Я безмежжям пшениць 
В горизонти іду... 
Надо мною літа, 
Мов тугі перевесла. 
Носять в хату добро, 
Сонцем в хату грядуть. 
Знав я тисячі рук, 
Що тримали чепіги. 
Як долю, 
Що благали дощу 
Із гарячого пекла небес, 
1 простертими пальцями

Спрага
до горизонту

земляки

Стецен-

Помирали від спраги тополі, 
Не діждавшись з-за хмар 
Життєдайних чудес, 
їх принесли уми, 
Перекресливши ламані межі, 
Від дніпровських пісків 
До злиденних моїх 

Ьежбайрак, 
Трактор серцем котивсь — 
Юні груди ріллею мережив 
Мій земляк 
Неутомний Григорій Чумак. 
Я сьогодні встаю, 
Як закон над живими ' 

законами.
І рясніє чоло 
Буйноцвіттям прийдешнії: 

віків.
Скільки райдуг лягло 
Над моїми гарячими гонами, 
Скільки райдуг — вінків! 
Завтра будуть дива.
Бо сьогодні — 
Нам спокій лиш сниться! 
Заповзяті літа 
До вершини пішли.
1 росте, виростав 
Комсомольська моя зоряниця, 
1 гойдає весло
Красень 
Чорний Ташлнк. 
Гей, тн, доле моя, 
Дай же губи доярочки Насті, 
Руки дівчини дай, 
Як в жнива подають косарП 
Це ж над нами горить, 
Пломеніє від сонця І щастя 
Променеве тепло 
Золотої зорі.

А біля станції Ада* 
баш в червонястій зорі, 
що зводиться над обеліс
ком, ютиться туга. Під час 
війни тут був табір смерті, 
Біля двадцяти тисяч росі
ян, українців, грузинів, бі
лорусів лежать біля стан, 
ції Адабаш.

Вічна вам слава!
Над ваше чоло складають 

вінки кращі сини і дочки 
степу Віра Петерс, Віктор 
Терновий, Володимир Ті- 
тенко... Багатотисячна сі
м’я комсомолі! району. їх 
кожен день множить вашу 
славу.

День, мов секунда.
Стоїть край поля Іван 

Чабан. Горизонт, здавало
ся б, рукою можна діста
ти. А йдеш до нього, 
йдеш, і немає йому кінця 
й краю. Лише слід лишає
ться за тобою. Вишумо
вує він рясною нивою, 
багряним садом. Завтра 
на твоє місце прийде 
Івась, новий громадянин з 
Рівного чи Приюту, Виш- 
ияківки чи Кропивниць- 
кого... Прийде і спрагло 
задивиться в горизонт.

Валерій ЮР’ЄВ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Новоукраїнський район.

Весело біжить сонце широки
ми вулицями, любо зазирає у 
вікна, а під вечір скочується з 
добротних дахів на спочинок. І 
лише в сні постають перед сон
цем солом’яні стріхи... Так по 
всій степовій Кіровоградщині, 
так і в колгоспі «Мир» Ново- 
українського району.

Фото В. КОВПАКА.

У ЦК ЛКСМУ

На здобуття республіканської 
комсомольської премії 
імені М. ОСТРОВСЬКОГО

Бюро Центрального Комітету ЛКСМ України встановило республіканську 
комсомольську премію імені Миколи Островського для молодих вчених, конструк
торів, інженерів, аспірантів, студентів за кращі наукові розробки, відкриття та 
винаходи. Лауреатам комсомольської премії вручаються відповідний знак і дип
лом та грошова винагорода в розмірі дві тисячі карбованців.

Перший конкурс на здобуття премії імені Миколи Островського в галузі на
уки і техніки проводиться в ювілейний для нашої країни рік — рік славного 
50-річчя Великого Жовтня. Вчені і науково-технічні ради науково-дослідних і 
проектно-конструкторських установ, вищих учбових закладів, провідні вчені рес
публіки, обкоми ЛКСМУ, комітети комсомолу первинних організацій, ради моло
дих дослідників і спеціалістів висунули на конкурс кращі роботи: дослідження в 
галузі суспільних, фізико-математичннх, технічних, хімічних, біологічних, медич
них та сільськогосподарських наук.

Відповідно з положенням про премію Республіканська рада молодих вчених 
при ЦК ЛКСМУ і Президії Академії наук УРСР повідомляє, що до участі в кон
курсі на здобуття премії імені Миколи Островського в галузі науки і техніки 
1967 року висунуті такі роботи:

г’- АРТЕМЕНКО в. В., ВОЛГА в. с., вол- 
М. с., ЄВРЕІНОВ Ю. М., ІВАНЕНКО 

М» ЛЖАВРИК Г. І.. ГКАЧИКОВ І. М. 
системний підхід до теорії архітектури 

та питань автоматизації проектування».
Представлена науково-технічною радою, ко- 

?’геТом. комсомолу та радою молодих вчених I 
спеціалістів Київського зонального науково- 
дослідного і проектного інституту типового 
> експериментального проектування житлових 
«а громадських приміщень, науково-технічною 
ТЛД<ТЮ| туково-дослідного інституту теорії, іс
торії і перспективних проблем архітектури 
* М. Києві. и
ТТл£?РИСЕИКО В О., КАШТАЛЯН Ю. О., 
С/РИЖАЛО В. О., УСКОВ Є. І. «Цикл ро- 
Оіт по дослідженню міцності і пластичності 
тугоплавких металів і сплавів в інтервалі тем
ператур зоо — ззоо градусів К».

Представлено Вченою радою і комітетом 
комсомолу інституту проблем міцності АН 
УРСР. академіком АН УРСР Г. С. Писарен
ком.

3. БІЛЕНЬКИЙ С. М„ БУРМЕНКО Є ІО„ 
нй?.1НЬК0 в- м • МОЛОДКІН о Б.. ПІЛІ- 
ШЕНКО ї С. «Створення нових економічних 
конструкцій І технології їх виготовлення».

Представлено членом-кореспондентом АН 
*РСР. лауреатом'Ленінської премії В. К Ле- 
оедевим, комітетом комсомолу і радою МОЛО
ДИХ вчених орденів Леніна і Трудового Чер
воного Прапора інституту електрозварювання 
’“єні є. о. Патока.
4- БОНДАРЕНКО В. М. «Питання аналізу 
нелінійних електричних і електронних ланцю-

Представлено членом-кореспондентом АН 
УРСР г. є. Пуховим і комітетом ЛКСМУ 
Інституту кібернетики АІІ УРСР.

5. ВОРОБЙОВ Ю. С.. КОХМАНЮК С. С. 
♦Дослідження динаміки стрижнів стосовно до 
Реальних конструкцій».

Представлена членом-кореспондентом АН 
УРСР А. П. Філіпповнм. комітетом комсомо
лу і радою молодих вчених Харківського фі
ліалу інституту механіки АН УРСР.

6. ДУДЧАК Я. П. «Деякі наслідки до
слідження з фізики рідких металів і топких 
плівок».

Представлена Вченого радого фізнко-матема- 
тнчного факультету Львівського ордена Лені
на державного університету імені Ів. Франка, 
Львівським обкомом ЛКСМУ.

7. ДОБРОВ Г. М . КЛИМЕНІОК В М.. 
СМИРНОВ Л. П. «Цикл досліджень по уза
гальненню досвіду організаційного розвитку 
науки, виконаний в 1963 — 1969 роках».

Представлена академіками АН УРСР Ф. Д. 
Овчаренком І О. Н. Щербанем, комітетом 
комсомолу Академії наук УРСР

8. ДУДНИК Б. С. «Комплекс апаратури 
для дослідження метеорів радіометодом».

Представлена Вченою радою і комітетом 
ЛКСМУ Харківського ордена Леніна політех
нічного інституту імені В. І Леніна.

9. ЄРЕМЕНКО В. В.. ПОПКОВ Ю. А.. ХАР
ЧЕНКО М. Ф «МагнІто-оптичнІ досліджен
ня антиферомагнітнпх кристалів».

Представлена Вченою радою, зборами пар
тійно-комсомольського активу, радою молодих 
вчених фізнко-технічного Інституту низьких 
температур АН УРСР.

10. ІСАЄВИЧ Я. Д- «Братства та їх роль.у
розвитку української культури XVI - XVIII 
^Представлена Львівським обкомом ЛКСМУ 
і радою молодих вчених Львівського ордена 
Леніна державного університету імені Ів. 
Ф?ЕПІВАШИНА А. Д. «Осолонцювання зро
шувальних каналів, як однії з ефективних 
стійких методів боротьби з втратами води на 
фільтрації». ,, _ __ „

Представлена Вченою радою Українського

______________________________________ ЗА РУБЕЖЕМ _____________________________ ________

В боротьбі з негритянськими заворушеннями уряд США використо
вує не тільки поліцію, але і національну гвардію. В цьому році «гвар
дійцям» треба було чимало потрудитись: негритянськими заворушення
ми були охоплені майже всі штати країни. Зараз за рішенням уряду 
США особистий склад національної гвардії проходить спеціальну під
готовку по боротьбі з масовими заворушеннями і демонстраціями.

На фото: навчання солдатів національної гвардії методам бо
ротьби з масовими заворушеннями і демонстраціями.

Фото «НЬІОСУІК» — АПН.

СІВАЛКАМ—ПУТЕ Е !В Ж';
Закінчились держав

ні випробування нових 
овочевих сівалок, ство
рених спеціальним 
конструкторським бю
ро заводу «Червона 
зірка» в творчій спів
дружності з працівни
ками Всесоюзного на
уково-дослідного інс
титуту сільськогоспо
дарського машино
будування. Машини 
тримали екзамен на 
путівку в життя у рад
госпі імені Жданова 
Ломоносівського ра
йону Ленінградської 
області. Випробовува
ли їх молодий інженер

СКБ нашого заводу 
Микола Гаврилюк, 
слюсарі цеху дослід
ного виробництва Во
лодимир Тараненко, 
Григорій Неліда, Те- 
рень Ларін.

Нова сівалка «СОУ- 
2,8» в ході випробу
вань виявилася значно 
продуктивнішою за 
«ГСД-1,4», яка вико
ристовувалася раніше 
в північно-західних ра
йонах країни. Технічна 
рада Північно-Західної 
машиновипробув а л ь- 
ної станції і науково- 
дослідного інституту 
механізації та елект

рифікації сільського 
господарства рекомен
дували сівалку для се
рійного виробництва. 
Нові навісні комбіно
вані машини призна
чені для сівби з од
ночасним внесенням 
мінеральних добрив. 
Сівалки можуть бути 
переобладнані в куль
тиватори для догляду 
за рослинами.

М. НОЖНОВ, 
інженер-контролер 
спеціального кон
структорського бю
ро заводу «Черво
на зірка».

науково-дослідного інституту грунтознавства 
імені С.околовського.

12. КАП1ТОНОВА ІО. В . ЛЕТИЧЕВСЬКИЙ 
О. А. «Цикл робіт з теорії автоматів, прак
тичних методів синтезу і автоматизації проек
тування обчислювальних машин».

Представлено Вченою радою. комітетом 
комсомолу і радою молодих дослідників Ін
ституту кібернетики АН УРСР.

13. КУРДІОМОВ О. В.. ПІЛЯНКЕВИЧ О. м. 
«Розробка електрониографічннх методів до
слідження текстурованих графітних матеріа
лів з дефектною структурою».

Представлена академіком АІІ УРСР І. М. 
Францепичем. комітетом ЛКСМУ ордена Тру
дового Червоного Прапора Інституту проблем 
матеріалознавства АН УРСР.

14. КУЛИК І. О.. ЯНСОН І. К. «Експери
ментальне і теоретичне дослідження тунель
ного ефекту Джозсфсона п надпровідниках».

Представлена Вченою радою, зборами пар- 
тійно-комсомольського активу і радою моло
дих дослідників фізнко-технічного Інституту 
низьких температур АН УРСР.

15. КРАВЧУК Л. В.. КУРЇАТ Р. І.. ВОЛО- 
ЩЕНКО А. П. «Комплекс робіт по досліджен
ню термічної втомленості соплових і робочих 
лопаток газових турбін при несталих теплових 
режимах».

Представлено Вченою радою і комітетом 
комсомолу Інституту проблем міцності АН 
УРСР, академіком АН УРСР Г. С. Писарен
ком. доктором технічних наук Г>М Третья- 
ченком.

16 МАКАРЕНКО Г. М.. ДВОРІНА Л. А.. 
МАРЕК Е. В.. СЕРЕБРЯКОВА Т. І . ФЕДО- 
РУС В. Б. «Розробка методів одержання по
рошків тугоплавких сполук І впровадження Тк 
у промисловість».

Представлена члепом-кореспондепгом АН 
УРСР Г. В. Самсоновим 1 комітетом ЛКСМУ 
ордена Трудового Червоного Прапора Інсти
туті' проблем матеріалознавства АН УРСР.

17. МЕДЬКО Г. С„ РИКОВ В. А.. КУЧЕРЯ
ВИЙ В. О. «Розробка І впровадження апара
тури для випробувань І досліджень механіч
них властивостей матеріалів при низьких тем
пературах».

Представлена Вченою радою, партійним ко
мітетом; комітетом ЛКСМУ і радою молодих 
дослідників фізнко-технічного Інституту низь
ких температур АН УРСР. . _

18. МЕДВЕДЄВ В. К.. НАУМОВЕЦЬ А. Г. 
«Дослідження адсорбції електропозитивних 
атомів на поверхні металу».

Представлена Вченою радою Інституту фі
зики АН УРСР.

15 МУСІЯЧЕНКО В Ф «Дослідження особ
ливостей зварювання пизьколегонаних сталей 
під флюсом».

Представлена членом-кореспондентом АІІ 
УРСР Б О Мовчаном, комітетом ЛКСМУ 1 
радою молодих вчених орденів Леніна і Тру
дового Червоного Прапора Інституту електро
зварювання імені Є. О. Патона.

20. НОВИКОВА В М. «Клініко-Імунологічна 
характеристика затяжних форм кишкової ко- 
ліінфекиії та їх лікування у дітей раннього 
віку». ' „Представлена Вченою радою Харківського 
науково-дослідного Інституту охорони здо
ров’я дітей і підлітків імен її К- Крупської

21 ПА ВЛОВ В В «Цикл робіт по 
ан гності І автономності багатоміряих пелініи- 
них автоматичних систем».

Представлено Вченою вадою, комітетом 
ЛКСМУ і радою молодих дослідників Інсти
туту кібернетики АН УРСР.

22. ПШЕНИЧНИЙ В. М. «Чисельні методи 
розв’язання задач оптимального управління».

Представлена Вченою радою. комітетом 
ЛКСМУ і радою молодих дослідників Інсти
туту кібернетики АН УРСР.

23. РЕКАЛО М. П. «Цикл робіт з теорії еле- 
• ментаріїнх часток».

Представлено Вченою радою і комітетом 
ЛКСМУ Українського фізико-математичного 
інституту АН УРСР.

24. САМОЙЛЕНКО А. М. «Цикл робіт з 
теорії періодичних і майже періодичних си
стем».

Представлено Вченою радою І комсомоль
ською організацією Інституту математики АН 
УРСР.

25. СТОГНІЙ А. О Цикл робіт «Математич
не забезпечення електронних цифрових обчис
лювальних машин».

Представлено Вченою радою. комітетом 
ЛКСМУ І радою молодих дослідників Інсти
туту кібернетики АН УРСР, Вченою радою 
механіко-математичного факультету Київсько
го ордена Леніна державного університету 
імені Т. Г. Шевченка, редакцією науково- 
популярного журналу ЦК ЛКСМУ «Знання та 
праця».
• 26 ТАМРАЗОВ П М. «Цикл робіт з теорії 
конформних відображень».

Представлено Вченою радою і комсомоль
ською організацією Інституту математики АІІ 
УРСР.

27. ФІЛІПСЬКИП Ю. К.. МЕДВЕДЄВ В О„ 
студенти ВЛАСЕНКО В. О., ЛАНТУХОВ Г. І., 
МАЗУР А. К.. ЯКУБЕЦЬ-ЯКУБЧИК Л Л. 
«Цикл робіт по стабілізації частоти І спек
тральному аналізу радіотехнічних пристроїв».

Представлено Вченою радою І комітетом 
ЛКСМУ Одеського політехнічного інституту.

28. ЦЕХМІСТРО І. 3. «Нескінченність мате-
рІТ і обмежене застосування понять простору 
І часу в її тлумаченні». „„/»п г м

Представлена академіком АН СРСР >>- '”■ 
Кедровим, академіком АН ЧССР Е. 
иом. академіком АН ЕРСР Г. І. 
федрою філософії Харківського ордена РУ 
дового Червоного Прапора державного уні 
версигету імені О. М. Горького.

29. ШЕХОВЦЕВ В С. «Застосування люм - 
несцснтного методу посмертної Діагности™ 
цістішеркозу (фіякозу) великої рогатої 
^Представлена дирекцією тв„’а4??
Іічених Українського науково-дослідного Піст» 
туту експериментальної ветеринарії.

30. ЩЕМЕЛИНСЬКИП ..^ГПРЧУК1
В К. ДОВГАНЬ А. Й.. ГРИГОРЧУК І. 
ХРУЛЬОВА О Г. «Жатка папісті безчот 
’"й“ овкомо» ЛКСМУ.

ь ♦ *
Республіканська рада молодих вче. 

них при ЦК ЛКСМ України і Президії 
Академії наук УРСР запрошує Вчені ра
ди наукових установ і вузів, науково- 
технічні товариства вчених республіки і 
спеціалістів народного _ господарства, 
комсомольські організації і ради моло
дих дослідників взяти участь у громад
ському обговоренні робіт, висунутих на 
здобуття премії імені Миколи Остров
ського, висловити думку щодо їх науко
вої цінності і практичного застосування 
та складу запропонованих авторських 
колективів.

Відгуки, зауваження, пропозиції 
матеріали обговорення можна надсила 
ти до 20 жовтня и. Р- на м Рее.
їв, вул. Десятинна, 2. ЦК ЛКСМУ, 
публіканська рада молодих вчених.
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РОЗБРИЗКАЄ 
ЖАЛІ...

У ноги коле здиблена стерня, 
Та не такс, було колись, корили 
Мене світань мажорність наповни, 
Найважчі думи обростають крилами.
1 я, здолавши буднів простоту, 
Свій кожний день увінчую святковістю, 
Йдучи па гору сутності круту, 
Себе не називаю винятковістю.
До краю йтиму твердо по землі, 
Та не стомлюсь дорогою далекою,
1 пісня не розбризкає жалі
В принишклий світ заблукаїмім лелекою.

Омріяною вічністю на евгтії 
Квітуй, шумні., 
Земля кружля одная. 
Такий закон: нема ні в чому впину.
1 вже дивись — підвівся лиха злах? 
В ревінні бомб слинилась митв загину, 
1 ніжна мати пада горілиць, 
Мале днтя, Дивуючись, конає, 
Крізь муліне пекучих блискавиць 
Йідвівши очі в небо неокрає. 
Кружляє світ, дві миті несучи, 
Як голова — дві мозкові півкулі? 
Одну — здорову, до життя ключі, 
А іншу — хвору... 
Люди чесні й чулі 
До вічної молитви «ІІе убийі» 
Життя не бог чатує на планеті, 
Не білокрилі ніжні голуби
1 не ліспі замріяних поетів. 
Допоки ворог волі і життя 
Чигає в лютій жовчі за горою, 
В руках збираймо сили і чуття, 
Міцніш стискаймо справедливу зброю, 
Щоб утвердилась миру світла мить 
Омріяною вічністю на світі... 
Світ хоче бути і добром шуміть, 
Я>и хочуть плоду соковиті віти)

Сміїсться діти. Неба чиста вись. 
Зерн-іє поле. Сад колише віти... 
О, миру мить чудесна, утвердись

1 генії плакали в люльках від люті, 
Даремно силкуючись стати на ноги. 
Тоді у вервечки впивалися руки,
1 пальці сивіли в затятості дивній.
Та сил бракувало, щоб рвучко піднятись 
І розум великий вести свій до людства.

РЕДАКЦІЯ 
ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ

Мал. В. Остапенка.

А матірні руки

м. Кіровоград.

тріски, 
нових,

проззучали
Више- 

присвячені

членам нлубу
що Гс’-------
і

34

забулись, 
навіки,

Л Э » об’ єднав 
«ліриків» у 
міста Кірс-

1 плачучи генії кликали? «Мамо!» —« 
Найперший рятунок, надійну опору»
і йшли матері на той поклик благйльвий.
і руки, порепаві, чорні від праці, 
Лід геніїв клали, як важелі дужі, 
Снв-ів несучи до їх першого кроку..» 
Міцніли снии і рушали в дорогу, 
Стаючи на пій Мікеланджело мудрим, 
Шопеном чарівинм, Шевченком буремним.

А матірні руки навіки
Забулися матірні руки ___
У слові великих згубились, мов 
Хоч знов колисають десь геніїв 
Я'ким вже і всесвіт тісним видається.

Дядько спить па соломі у росянім купелі, 
Розпростер свої руки в широкім степу.
], ногами впираючись в обрій некуплений, 
В сні солодкому^ пісню мугиче скупу...
Що йому!.. Відкосився, як личить хазяїну, 
Й ліг у росах онагв набиратись, жартун... 
А в його узголов’ї, промінням осяяний, 
Ген холоне комбайн — галасливий цвіркун.

В «Молодому комунарі» було опубліковано кореспон
денцію «Не скаржаться — звинувачують». В ній ішлося 
про незадовільну роботу секретаря комсомольської 
організації колгоспу імені Чапаева Компвніївського ра
йону Анатолія Корнійчука.

Перший секретар райкому ЛИСМУ тов Коротченко 
повідомна редакцію, що критика визнана правильною. 
На звітно-виборних зборах комсомольці своїм ватаж
ком обрали Івана Де/иченка.

=•
В 1 /8 фіналу рознграшу Куб

ка європейських чемпіонів з 
футбола пробились іще три 
клуби — будапештський «Ва- 
>иаш>, мадрідський «Реал» і 
туріиськиіі «Ювентус».

Шестикратні володарі цього 
призу — футболісти »Реала» 
у себе вдома тільки в додат
ковий час переграли голлавд-

новини 
ФУТБОЛА

сьну команду «Аякс» — 2:1. 
В першому матчі в Амстерда
мі була зафіксована нічия — 
1:1.

Чемпіон Італії «Ювентус» у 
матчі-відповіді ледве переміг 
грецький «Олімпіакос» — 2:0.

«Вашаш» переконливо ви
грав матч на своєму полі У 
Футболістів ірландського клу
бу «Дундалк» — 8:1. Три 
м’яті в иорота гостей забив 
гравець збірної Угорщини 
Фарнаш.

Отже, перший етап розтра
ту Кубка європейських ЧСМ-

піонів уже подолали дванад
цять команд: «Рапід» (Ав
стрія), «Манчестер юнайтед» 
(Англія), «Гурннн» (Поль
ща), «Реал» (Іспанія), «Бсн- 
фіка» (Португалія), «Вашаш» 
(Угорщина), «Валіор» (Іслан
дія), «Спарта» (Чехословач- 
чнна), «Септ-Етьєн» (Фран
ція), «Ювентус» (Італія), 
«Айнтрахт» (ФРН) і «Дива- 
мо» (Київ). Залишились іще 
чотири вакантних місця.

* * *
Футболісти італійського «Мі

лана», звівши внічию матч в 
Софії з місцевим клубом 
«Лсвсьнн» — 1:1, вийшли в 
1/8 фіналу рознграшу Кубка 
володарів кубків (на сиоему 
полі вини перемогли болгар 
у першому матчі — 5:1). Гак 
само успішно минули перший 
етап цих змагань спортсмені: 
іспанського клубу «Валевсія», 
знову перемігшії футболістів 
•Крузадерса» із Північної Ір
ландії — 4:2. Взявши реванш 
у швейцарського клубу «Ло
занна» — 2:0, футболіст» че
хословацької команди «Спар
та» із Трвавн вийшли також 
в 1/8 фіналу.

* $ *
В матчі чемпіонату Європи 

Футболісти збірної НДР пе
ремогли в Лейпцігу збірву 
момавду Данії — 3:2 (1:2).
29 жовтня тут же німецькі 
спортсмени зустрінуться зі 
збірною Угорщини, яка забез
печила собі перемогу в п’ятій 
відбірній групі.

» ♦ »
Володарі кубка європейських 

чемпіонів — футболісті» «Сел- 
тіна» вийшли в фінал рози- 
грашу кубка шотландської 
лігв, перемігши в Глазго клуб 

Мортон» —
(ТАРС).

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК, Ів жовтня. 

Перша програма. 18.00 — Теле- 
вісті. (К). 18.30 — Слухачам
шкіл основ марксизму-лені- 
пізму. Історія КПРС. «Народ
ження ленінської партії». (Пе
редача друга). (М). 19.00 —
Телефільм. (К). 20.00 — Декада 
російської літератур» і мис
тецтва па Україні. Концерт. 
(К). 21.10 — Театральна вікто
рина. (К).

ВІВТОРОК, 17 жовтня. Пер
ша програма. 11.00 — Фільм по 
цивільній обороні. «Школяр, 
будь готовий до цивільної обо
рони». (Кіровоград). 11.20 —

г^1—=”3—мни у- ТГВІ

Художній фільм «Якби 1000 
кларнетів». (Кіровоград). 
18.00 — Телевісті. (К). 18.30 — 
Слухачам шкіл основ марксиз- 
му-ленінізму. «Ленінський план 
побудови соціалізму в дії. Пе
ремога соціалізму в СРСР». 
Політекономія соціалізму. (М). 
19.00 — Фільм-концерт. (К).
19.30 — Літопис піввіку. «Рік 
1946-й». Телефільм. (М). 20.30 — 
Тслеповини (М). 21.00 — Фільм 
по цивільній обороні. «Школяр, 
будь готовий до цивільної обо
рони». (Кіровоград). 21.20 — 
-Якби 1000 кларнетів». Худож
ній фільм. (Кіровоград).

Друга програма, і 1.00 — Тсле- 
вісті. (К). 
фільм. (К). 
Фільм. (К).

СЕРЕДА, 
програма. И.00 
«Примор'я орденоносне», 
ровоград). 11.20 — ”’
фільм «До мене, 
(Кіровоград). 16.50

11.10 — Художній
21.00 — Художній

18 жовтня. Перша
Телефільм
— . (Кі- 

Художній
Мухтаре!»
- Інтерба-

Чеиня. Для школярів. «Паро
плав Москви». (М). 17.30 —
Мультфільм. (М). 17.40 — До
50-річчя Великого Жовтня. На 
допомогу вивчаючим марксизм- 
лепінізм. «Перебудова сільсько
го господарства на соціалістич
них началах — найскладніше і 
найважливіше завдання після 
завоювання влади пролетаріа
ту». (К). 18.00 — Кіровоград
ські вісті. 18.15 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.20 — Телерек
лама. (Кіровоград). 18.30 —
В. Розов — «В дорозі». Спек
такль Львівського театру імені 
Завьковсцької. (Львів). 21.00 — 
Фільм-концсрт. (К). 21.30 —
«Для людей». Виступ голови 
облміжколгоспбуду Б. Токово
го. (Кіровоград). 21.45 — Теле
фільм «Ключ до достатку».

'. 22.15 — Художній 
Мухтаре!».

18.00 - Тс-

(Кіррвоград) 
фільм «До мене, 
(Кіровоград).

Друга програма.
левісті. (К). 21.30 — «Погляд». 
Молодіжна програма. (К).

АШЕ УЯВЛЕННЯ про 
щастя?»

Олексій Леонов:
— Знаете, по-моєму, 

коли людина, займаю
чись своїм основним ді
лом, не вважає його за 
труд, а вважає його на
солодою, ■— це і є щас
тя. Знайти себе б ділі. 
Одержувати приємИїТЯГ 
від своєї роботи. Льот
чикам майже завжди 
властиве таке відчуття...»

Цо уривок з інтерв'ю 
космонавта кореспон
дентові «Недели». Ціка
во? Ясна річ.

А що як відтворити 
повністю це інтерв’ю пе
ред мікрофоном у при
сутності однокласників? 
В ролі космонавта буде 
його однофамілець — 
Сергій Леонов, а е ролі 
кореспондента — Оля 
Лисенко. Ця думна спс-

УНІКАЛЬНА ЗНАХІДКА
На адресу палеонтологіч

ного музею імені ІО. О. Ор
лова Академії наук СРСР 
щойно доставлено незви
чайну .посилку. Вона міс
тить 62 величезних ящики 
загальною'вагою більш як 
10 тонн. В них розміщено 
найцінніші для науки мате
ріали — залишки стоянки 
людини кам’яного віку.

Подробиці про що унікаль
ну знахідку повідомив ко
респондентові ТАРС науко
вий співробітник і скульп
тор палеонтологічного ін
ституту ЛН СРСР Я- м. 
Еглон. Ця стоянка, що має 
форму круга і складається 
з залишків кісток мамонтів, 
була відкрита на Дністрі 
українським археологом 
О. П. Чернишом. її загаль
на площа перевищує сто 
квадратних метрів.

В середині кола було 
знайдено вогнища, осколки 
кам’яних знарядь — кілька 
тисяч кремнієвих відщепів,

всіляких скребків. На тери
торії стоянки зібрано 160 
різних кісток і 20 черепів 
мамонтів.

Щоб добратися до над
звичайно рідкісної знахід
ки, вчені повинні були з 
неймовірною обережністю 
розкрити шар тисячолітніх 
напластувань землі і загли
битися на 10—12 метрів. 
Всі залишки кісток оброб
лено зв’язуючими і антисеп-

точними речовинами, укла
дено в моноліти (ящики) і 
законвертоваио гіпсом. У 
моноліти взято і залишки 
знайденої горілої землі — 
вогнищ первісної людини.

Цю надзвичайно рідкісну 
знахідку передбачається 
експонувати в залі майбут
нього палеонтологічного му
зею АН СРСР, який намі
чено відкрити під Москвою.

добалбся 
«Еврика», 
«фізиків» 
школі № 
вограда.

А потім 
сонеки Леоніда 
славського, 
космонавтам, ГолоЕнсму 
конструктору.

Це лише один прик
лад того, як з творчим 
вогником працюють 
гуртківці.

До їх послуг цілий ар
сенал технічних засобів: 
магнітофони, епідіаскоп, 
кіноустановка. Заег 
можна проявити фанта
зію, ввести с програму 
науковий кінофільм або 
іскрометний гумор Ар- 
кадія Райкіна.

«Еврика» в 34-й школі 
вже другий рік. Вивели 
її на орбіту і допомогли 
завоювати авторитет 
вчителі фізики та літе
ратури Яків ЛьБСЕИЧ 
Еерман і Григорій Семе
нович Ружинський. Попу

лярні 
ників 
налу : 
ню», 
ни», « 
ніці».

Б гостях клубу бува
ють молоді поети, нау
ковці, вироб н и ч н и к и. 
Все спрямовано на те, 
щоб дати школяреві 
поштовх до самостійно
го мислення, до поглиб- 

^лення знань у якійсь га
лузі науки чи культури. 
Тому тут 
афоризм:
посудина, яку треба на
повнити, 
який потрібно запалити».

А. ТАРАНЮК.

серед старшоклас- 
такі розділи жур-" 
як «Назустріч Жоет- 
«Сторінки Лені-ніе- 

Нове в науці і тех-

полюбляють 
«Учень — не

а світильник, |

Інденс 01197,БК 02378.

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
av Кіровоград, вул. Луначарського» 36. 

Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
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новии 
ЕКСПЕРИМЕНТ 
У КОСМОСІ

ВІРИТЕ?
ро для Баудіно потрібен 
буде спій охоронець. Bi'1 
надто багато знає!»

«МОЛОДОЙ НОММУНАГ»

ергеа Кирохагмдсхсго 

облом» ЛКСМУ,

У відповідності з програ
мою дослідження навколо
земного космічного просто
ру 12 жовтня в СРСР здій
снено запуск космічної ра
кети - носія з апаратом 
«Вертикальний космічний 
зонд».

Останній ступінь ракето
носія вивів апарат на висо
ту 4400 кілометрів.

Запуск здійснено з метою 
дальшого вивчення верхніх 
шарів атмосфери та іоно
сфери Землі і навколозем
ного космічного простору 
методом вертикального зон
дування.

КОЛИ ЦІКАВІСТЬ 
НЕ ЗАЯВА

Коли великий фізнк-ядєр- 
ник Енріно Фермі став пра- 
нкщатн над проектом атом
ної бомби, йому, звісно, 
призначили охоронця. Ним 
виявився сни емігранта з 
Північної Італії Джон Бау- 
Діно, Хоча Джон і мав уже 
юридичну освіту, це ис за
важало йому цікавитися фі
зикою. Фермі, чудовий пе
дагог, був у захопленні під 
такого охоронця. Незаба
ром Баудіно знав уже стіль
ки, що вмів керувати атом
ним реактором і допомага
ти Фермі в експериментах. 
Дійшло до того, що одною 
разу Фермі вигукнув: «Сно-

ЗА БРАКОМ ЗДІБНОСТЕЙ^
В листопаді 1952 року по

мер президент Ізраїлю Хайм 
Вейцмпн. Ейнштейну паД1' 
йшла пропозиція зайняти 
вакантну посаду.

Великий вчений відповів, 
що глибоко схвильований 
таким довір’ям, але, ив 
жаль, мусить відмовитись. 
Бо, по-перше, не вважає 
свою кандидатуру підходя
щою для Цієї ролі, по-дру- 
іс, пін ніколи не брався 3° 
роботу, яка не приносить 
задоволення, і, по-третє, 
має здібностей для громад
ської діяльності.
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