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Зустріч керівників СРСР і НРБ
В Москві, в ЦК КПРС відбулася зустріч Генераль

ного секретаря ЦК КПРС Л. і. Брежнєва, члена По- 
літбюро ЦК КПРС, Голови Ради Міністрів СРСР 
О. М. Косигіна, члена Політбюро ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підгорного 
з делегацією Народної Республіки Болгарії — Пер
шим секретарем ЦК БКП, Головою Ради Міністрів 
НРБ Т. Живковим, членом Політбюро ЦК БКП, 
першим заступником Голови Ради Міністрів НРБ 
Ж. Живковим і членом Політбюро , секретарем ЦК 
БКП С. Тодоровим.

Під час зустрічі, яка відбувалась в атмосфері 
дружби і сердечності, були розглянуті питання даль
шого розвитку і зміцнення економічних зв'язків між 
СРСР і НРБ.
--------------- --------

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ рада vpsip
18 грудня о 10 годині ранку в сесій

ному залі Верховної Ради Української 
РСР розпочала роботу четверта сесія 
парламенту республіки.

Депутати і гості палкими оплесками 
зустріли керівників Комуністичної партії 
та уряду Української РСР.

Сесію відкрив заступник Голови Вер
ховної Ради УРСР І. Т, Швець.

Затверджується такий порядок денний 
сесії:

1. Про Державний план розвитку на
родного господарства Української РСР 
на 1969 рік,

2. Про Державний бюджет Україн
ської РСР на 1969 рік і про виконання 
Державного бюджету Української РСР 
за 1967 рік.

3. Про утворення Постійної комісії 
Верховної Ради Української РСР у спра
вах молоді.

4. Про затвердження Указів Президії 
Верховної Ради Української РСР.

З доповіддю по першому питанню по
рядку денного виступив заступник Голо
ви Ради Міністрів УРСР, голова держпла- 
ну УРСР депутат П. Я. Розенко.

1968 рік — третій рік п’ятирічки тру
дящі Української РСР завершують з 
значними досягненнями в розвитку всіх 
галузей народного господарства, гово
рить доповідач. Створено хороші умови 
для дальшого зростання економіки і 
культури, життєвого рівня народу в 1969 
році. Національний доход республіки 
намічається збільшити на 7 процентів, 
продуктивність праці — на 4,3 процента, 
в будівництві — на 5,5 процента, о рад
госпах — на 12,2 процента.

Виробництво промислової продукції в 
цілому по Україні заплановано збільши
ти на 6,2 процента. Буде вироблено 
126,8 млрд. кіловат-годин електроенер
гії, видобуто 202 млн. тонн вугілля, 13,1 
млн. тонн нафти, 54,4 млрд. кубометрів
газу.

Доповідач докладно 
перспективах розвитку 
галузей промисловості, 
зростання виробництва товарів народно
го споживання та культурно-побутового

спиняється на 
найважливіших 
говорить про

призначення.
Жовтневий (1968 року) Пленум ЦК 

КПРС та листопадовий Пленум ЦК КП

України визначили головні напрями при
скореного розвитку сільського госпо
дарства, підвищення ефективності цієї 
життєво важливої галузі народного гос
подарства. В наступному році обсяг ва
лової продукції сільського господарства 
республіки зросте до 19,2 мільярда кар
бованців.

Збільшення виробництва рослинниць
кої продукції повинно бути забезпечено 
головним чином за рахунок підвищення 
врожайності сільськогосподарських куль
тур. В 1969 році передбачається одер
жати в середньому по республіці з од
ного гектара: зерна — не менше 20,6 
центнера, картоплі — 109 центнерів,
овочів — 133 центнери. Необхідно та
кож підвищити продуктивність худоби і 
птиці.

Господарствам республіки в 1969 році 
заплановано поставити 48 тис. тракторів, 
понад 14,4 тис. зернових комбайнів, 25,8 
тис. вантажних автомашин, 32,5 тис. трак
торних причепів і значну кількість іншої 
техніки.

Заключну частину доповіді тов. Розенко

присвятив матеріально-технічному за
безпеченню плану 1969 року і розмі
щенню продуктивних сил республіки.

Доповідь у другому питанні порядку 
денного зробив міністр фінансів УРСР 
депутат А. М. Барановський. Він відзна
чив, що разом з усією країною наша 
республіка успішно завершує третій рік 
п’ятирічки.

З співдоповіддю планово-бюджетної 
та галузевих комісій Верховної Ради 
УРСР по першому і другому питаннях 
порядку денного виступив голова плано
во-бюджетної комісії депутат В. О. Кре- 
меницький.

Потім почалося обговорення допові
дей і співдоповіді.

Депутати, які виступають в дебатах, 
розповідають про всенародну підготов
ку до ленінського ювілею, одностайно 
схвалюють плани розвитку народного 
господарства республіки на 1969 рік? 
розповідають про успішне виконання 
завдань третього року п'ятирічки, вно
сять пропозиції, спрямовані на поліп
шення господарського і культурного бу
дівництва.

Сесія Верховної Ради УРСР продовжус 
роботу.

(РАТАУ).

ОБЛАСНІ

ЗБОРИ

ЖУРНАЛІСТІВ

Відбулися звітно-ви
борні збори обласно
го відділення Спілки 
журналістів України. ІЗ 
звітною доповіддю про 
виконану роботу і про 
завдання журналістів об
ласті по підготовці до 
100-річчя від дня на* 
родження В. І. Леніна 
виступив голова облас
ного відділення Спілки 
журналістів А. Мостовий, 
із звітною доповіддю 
ревізкомісії — голова 
комісії А. Портнов.

В обговоренні допові
ді взяли участь журна
лісти А. Клименко — ре
дактор Новоукраїнської 
районної газети, А. Діб
ровний — голова облас
ної фотосекції, фотоко
респондент газети «Кіро- 
в о г р а д с ька правда», 
Б. Волошин — редактор 
Ульяновської районної 
газети, О. Чернецький — 
старший редактор об
ласної студії телебачен
ня, Ю. Мдтррний — від
повідальний секретар 
редакції газети кМоло- 
дий комунар», О. Мо
торний — письменник, 
керівник секції нарису і 
публіцистики та інші.

В роботі зборів взяли 
участь і виступили з про
мовами секретар обкому 
КП України Н. П. Суха- 
ревська та член правлін
ня Спілки журналістів 
України О. О, Дем’я- 
ненко.

Збори по обговорених 
питаннях прийняли по
станову, спрямовану на 
дальше поліпшення ро
боти журналістів, обра
ли бюро і ревізійну ко
місію.

Головою бюро облас
ного відділення Спілки 
журналістів УРСР обрано 
редактора газети «Кіро
воградська правда» А. П. 
Мостового, головою ре
візійної комісії — А. 3. 
Портнова.

Нр обласну фотовиставку документальної і художньої фотографії, прнсгячсну 100-річчю від дня 
народження В. І. Леніна, надходять роботи з міст і сіл Кіровоградщини. Пропонуємо одну з них. 
Автор, А. Дібровний, пазрав її «Вчитель 1 учень». На фото — ударник комуністичної праці, токар 
ремзаводу «Укрсільгосптехнікн» М. Г. Решетников і його учень Володимир Дудник, недавній випуск
ник СШ № 30 м. Кіровограда.

ЛЕНІНІАНА КІНОМАИСТРІВ
За останні роки на кіносту

діях Росії створено кіноцикл 
«Ленініана». Цс — кілька до
кументальних і науково-попу
лярних фільмів, які відоора- 
жаіоть різні періоди життя і ді
яльності Володимира Ілліча. 
Зараз на студії «Лсннаучфильм» 
створюється картина «Ленін 
жив, Ленін живе, Ленін жити
ме».

Ленінградський режисер Юхим 
Учитель створить до 100-річчя 3 
дня народження вождя револю
ції повнометражний документ 
тально - публіцистичний фільмі 
«Ленінград-70*. Про ленін
ський меморіальний комплекс 
Ульяновська розповість стрічка, 
над якою працює Куйбишевська 
студія кінохроніки.

Значне місце в іворчих пла
нах студій займають стрічки 
про перетворення в життя ле
нінських накреслень. Початок 
цьому своєрідному циклові по
клали фільми, створені до 50- 
річчя Радянської влади.

АГІТПОЇЗД НА СТАЛЕВИХ 
МАГІСТРАЛЯХ

ЧЕРКАСИ. З станції Черкаси 
вийшов у перший рейс незви
чайний г.оїзд. У ного вагонах 
обладнано пересувну виставку 
експонатів Київського філіалу 
центрального музею В. 1. Лені
на, кінозал на сто місць, бібліо
теку з читальним залом і книж
ковим кіоском. Агітпоїзд Чер
каського обкому партії створено 
для проведення масово-політич
ної роботи в період підготовки 
до 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. В дорогу по ста
левих магістралях вирушили 
лектори, пропагандисти, учасг 
пики художньої самодіяльності, 

(РАТАУ).

ТОВАРИШ ПРО ТОВАРИША

РАЗ
І НАЗАВЖДИ
Мимо моїх вікон ідуть люд». Багато 

людей. Та серед всіх я пізнаю тебе, 
струнка дівчино. Як школярка:, невелич
ка, з ходою дитячою. Така, як і в школі 
була. І згадується мені випускний вечір, 
росяний степ. Колії всі милувалися сві
танком, тн побачила його по-своєму;

— Гляньте, друзі! Сонце рожеве, на 
вітрило схоже. А степ.,. Ви чуєте? Він 
пахне морем...

Багато хто не помітив того, що тн. А, 
може, не хотіли, щоб не ятрііти серця 
перед від’їздом з рідних місць. Тол; і не 
зрозуміли твого рішення, коли побачили 
тебе на фермі. Мені й самій здавалося, 
що в тебе не етапе сил подоїти тричі па 
день 17 корів. Що втомляться школяр
ські руки носити бідони з молоком та 
роздавати корми. Та й чи зможеш про
кидатися разом з півнями!

Ти втомлювалася, та не показувала ви
ду. А на добродушне кепкування доярок 
•Відказувала:

— Отаманом, не отаманом, а від вас 
не відстану.

Приглядалась.
А коли доїльні апарати одержали, тн 

першою оволоділа премудростями меха
нізмів.

360, 400, 420 кілограмів молока від ко
рови — так підіймалась цифра місячних 
надоїв. А колись виходжена тобою Ли- 
суня по 15—16 кілограмів почала дава
ти. І вперше на твоїй дільниці замайорів 
перехідний червоний вимпел. Тепер він 
часто біля твого робочого місця.

На моє питання, чому раніше не роби
ла цього, ти відповіла:

— З пустими руками в науку йти не 
гоже. Хотіла спочатку досвіду набути.

Галя Чемерис поспішає на ферму. Як 
учора, як позавчора. Моя подруга. Одно
класниця. І тільки тепер я зрозуміла, що 
вона ще тоді, в степу, обрала свій шлях.

Н. МЕТАШОП, 
старша піонервожата Веселокутської 
восьмирічної школи.
Знам’янський район.

ДО 50-РІЧЧЯ
КОМСОМОЛУ 
УКРАЇНИ
Двічі орденоносна Ленінська Комуніс

тична Спілка Молоді України — один з 
бойових загонів ВЛКСМ — народилася в 
буремний 1919 рік. Об’єднання Спілок 
молоді республіки в єдину комуністичну 
організацію відбулося на Першому з’їзді 
Комуністичної Спілки робітничої молоді 
України, який проходив у Києві 26 черв
ня — 1 липня 1919 року.

«Молодий комунар» починає розпові
дати про перших комсомольців, про ком
сомольські осередки, про трудову вахту 
молодих на честь 50-річного ювілею 
ЛКСМУ.

Запрошуємо на передсвяткову трибуну 
ветеранів і сьогоднішніх комсомольців. 
Перепустка — цікавий спогад, сло- 
во про ровесника, думка про день » 
нинішній і день завтрашній. -
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I
ДО БО-РІЧЧЯ 
КОМСОМОЛУ 
УКРАЇНИ

„ТУТ мої
КРАЩІ
РОКИ“

1968 рік—комсомольський. 
Радянський народ з гордістю 
вшановує перших комсомоль
ців, тих, хто віддав свої кра
щі роки пролетарській владі. 
Юнь сьогодні прагне знати 
більше про своїх батьків.

Мимоволі приходить дум
ка: а де ж наші, онуфріївсь- 
кі першопроходці? Як скла
лося їх життя?

Довго перебираю в пам’я
ті своїх односельчан, чия 

юність відшуміла в перші ро
ки Радянської влади. При
дивляюся, хто б з них міг бу
ти тоді комсомольцем, питаю 
одного, другого, перевіря
ючи свої здогадки.

В цих пошуках якось зуст
рівся із працівником кінного 
заводу Іваном Петровичем 
Коцюбенком.

— Аякже, був серед них, 
був, — з радісною посміш
кою відповів на моє питан
ня.

Спішні справи не дали того 
разу нам поговорити.

Вже опісля Іван Петрович 
розповів, чим жила, як муж
ніла перша комсомолів на
шого селища:

«Ніколи не забудуться фа
кельні походи. Тоді саме про
лунав клич про змичку міста 
і села. Комсомольці Онуфрі
ївни гаряче відгукнулись на 
заклик. Зберемося надвечір 
— > пішки до Кременчука. 
Факели освітлюють нам до
рогу. Пісня за піснею лунає 
над степом. Біля міста стріча
ли міські комсомольці. Теж 
з факелами, з піснями... Тут 
же мітинг. Виступали без три
бун і мікрофонів, хрипли 
оратори, зав’язувались зна
йомства.

А вдень гуляння: сільські 
хлопці та дівчата давали кон
церт міським, а потім навпа

ки; комсомольські пісні змі
нювались масовими гуляння
ми».

Тривожний і важкий то був 
час для країни. Не вистачало 
хліба місту, армії. Свідомі 
селяни віддавали лишки про
дуктів державі. Але не поспі
шали з цим куркулі — гноїли 
хліб, ховали... До саботажни
ків ішли комсомольці.

По-різному доводилось ви
лучати хлібні лишки: і агітаці
єю, і вмовлянням, а іноді й 
силою. Не раз свистіли кур
кульські кулі над головами 
комсомольців...

Одного разу комсомольців 
Коцюбенка і Попикова посла
ли в село Омельник. Вдень 
хлопці виконали наказ райко
му, увечері — на квартиру. 
Тільки зайшли до хати, встиг
ли засвітити лампу, раптом у 
вікно — ба-ба-а-ах! Куля про- 
свистіла десь збоку — бан
дит, промахнувся. Тієї ночі не 
спали до ранку. Другого дня 
займались не тільки хлібом. 
Спїймали-таки бандитів-кур- 
куленків.

Далі пошук привів мене до 
Уляни Сороки (зараз Плахот- 
ної). Вже посивіла жінка, та 
при згадці про своє комсо- 
молля наче знов стала дівчи
ною.

— Та то ж найкращі мої 
роки! Як дружно тоді ми жи

ли. Що б не робили, скрізь і 
завжди разом.

Політичний гарт проходили 
сільські дівчата і хлопці на 
комсомольських зборах. З 
пристрастю доводили один 
одному свою правоту.

Комсомольські збори про
ходили в хаті Марії Сажки 
(тепер Грачової). Тут же йшли 
репетиції драматичного гурт
ка — не мали тоді спеціаль
ного приміщення.

— Не знаю, як би склало
ся моє життя, коли б не Ра
дянська влада, не комсомол,
— говорить Марія Федорів
на Сажка. — У матері нас бу
ло шестеро. Жили без бать
ка. Радянська влада мені і 
старшому братові дала робо
ту, навчила грамоти.

— Пам’ятаю, підготували 
ми виставу «Дай серцю во
лю, заведе в неволю». Пішки 
обійшли навколишні села, не
сучи на плечах декорації. Зу
стрічали нас всюди, як 
справжніх артистів, — згадує 
Павло Михайлович Чорний, 
нині пенсіонер.

По-різному склалися долі 
першопроходціа Онуфріївки. 
Одні ще працюють, інші вже 
на пенсії, та єднає всіх одне
— їх комсомольська моло
дість.

Т. ЗІНЧЕНКО.
с. Онуфріївна.

РЕПОРТАЖ

ВІСІМ 
З РОБІТНИЧОЇ
РОЖНИ

Ковалишнна хата — на белсбні. Довга, при
садкувата, вкрита околотом. На причілку 
вишневий садок, а попід шляхом — п'ять роз
кішних яблунь. Ковалиха тс й робить, що 
пантрує, аби сусідські хлопчаки не вибрались 
на гілля. Та ще й баштанець он коло груші. 
Теж треба стерегти. Прокидається баба Кова- 
хила разом з третіми півнями — і хутко на
двір. Присідає на призьбі, прислухається, чи 
ніхто не нишпорить на баштані.

Не дочекалася баба осені, занедужала. 
Бригадир Мирон Мірошниченко сам завіз 
Ковалиху мотоциклом у дільничну лікарню. 
Очуняла трохи баба та й до терапевта:

0 — Ти, голубчику, пускай мене додому. Бо 
там уже, мабуть, така пустка, що ради не 
даси...

Справді, після дощу бабин городець заріс 
бур’яном, а груші та яблука падали додолу, 
гнили. Вже й кавунці почали достигати, дині.

І знову до лікаря Ковалиха:
— Сину, я, либонь, ще гірше тутечки надве- 

редилась. Крижі болять, колька частіше шпи
гає. і голова крутиться. Може, змилуєшся над 
старою та випишеш мене?

— Вам, бабуню, не можна нічого робити. 
Бо голова буде крутитися ще не так. У вас 
же підвищений тиск і радикуліт.

Ковалиха не може заснути. Все їй ввижає
ться, що хлопчаки тягнуть огудину з башта
ну та встеляють обніжок найсолодшими гру
шами. Л перчицю аж в річку повикидали. От 
пішла дітвора! Куди тільки батьки та вчителі 
дивляться?.

Не спить Соломія Микитівна. Це б уже на
збирала грошенят та зацементувала подвір’я 
(он же у завгоспа Пилипа все навколо будин
ку засипане каменем та цементом залито. По
рядок!). Можна було б і підлогу настелити 
в хаті та в хлівці...

Ллє лікар невблаганний — не пускає бабу 
додому. Навіщо згодилась їхати з Мироном? 
Торік схопило — то висівками й натиранням, 
що невістка привезла, так і підлікувалася.

Таки дочекалася Соломія Микитівна того 
дня, коли припровадили її додому. Ще з до
лини задивилася на своє обійстя. Кров захо
лола — яблука всі обірвані. 1 на городі ли
сина: там, де росла картопля, чорніє земля...

Одімкнула двері — все добро в сінях: кар
топля в лантухах, яблука в плетених корзи
нах, а грушки вже висушені, висипані в ре
шето, вистелені на ряденці попід стіною. 
Зайшла в світлицю — все на місці, пахне 
любистком і м’ятою, долівка густо всипана 
травою. На столі — великий рябий кавун і 
дпня-дубівка, в полумиску — червонобокі яб
лука. Л в горняті, що притулилося до паляни
ці, мед. Під горням аркуш паперу, щось на
писано.

До вечора не могла заспокоїтися Ковалиха. 
Як уже стемніло, прийшла Миронова дру
жина.

— Двір доглядали Марунишин Павло, Чер- 
вопіщенків хлопець, моя Ясська та ще вчи
телька новенька.

— І опе вони пималювали? — Ковалиха 
простягнула Мироновій дружині папірець.

«Бабко Ковалихо! Ви не думайте так про 
нас. Оце ми приготували пам гостинець. Від 
імені піонерів дружини імені Валі Котика— 
Олесь Паранюк».

Прийшли через тиждень.
— Навіщо вам, бабуню, та підлога? Як 

травичка в хаті, то краще. А з завгоспа все 

село сміється. Хіба ж 
кручені паничі замінить 
Холодний цемент? Боло
та нема на вашому 
подвір’ї. Хай ростуть 
спориш та квіти...

Ковалиха тримала су
хі руки на колінах, 
мовчки слухала. Тоді 
підвелась, бігцем пода
лась у комірчину, вине
сла звідти якийсь па-, 
купок, замотаний у ви- 
лиияну хустку. Простяг

нула Олесеві:
— Бери, сину. Це — начиння мого діда. 

Все село знає, яким був майстром старий Ка- 
леннк Коваленко. І стельмах, І столяр, і ма
ляр, і тесляр хоч куди з нього! А вже як 
хату вшиє, то всі сусіди зглядаються... Так 
ото беріть — тут і рубанок, і долото, різні 
пилочки, стамески... Кажуть, у школі відкри
ли нову майстерню. То несіть все це туди, 
вчіться доброго діла...

Оддала пакунок, а сама до столу:
— Сідайте, лебедята, сідайте Ти, Ясенку, 

на покуті, а ви, дівчатка, на осліп. Будемо 
обжинки справляти.

— Сідайте, лебедята, сідайте.
Ковалишині яблука, рспані дині, запивали 
квасом, який баба сама приготувала.

Школярі дякували за гостинці. Ковалиха 
все повторювала:

— Тепер я знаю, куди гроші діти. Я, ли
бонь, телевізора куплю. От тільки не знаю, 
яка марка краща. Ви приведіть свою новень
ку вчительку, разом з нею допоможете мені 
принести те кіно з крамниці. Будемо разом 
дивитися...

...Збираються в неї майже щовечора. Див
ляться телепередачі. А потім учать нових 
Щедрівок. Рихтуються школярі на новорічний 
вечір відвідати і кращу колгоспну ланкову, 
1 бригадира, і голову колгоспу...

Михайло ШЕВЧУК, 
с. Ульяновка.

БЕРЛІН.
Учасники сесії генеральної ради Всесвіт

ньої федерації профспілок, що проходить 
тут, одностайно прийняла рішення вимага
ти відразу ж почати переговори по В’єтна
му. негайно припинити агресію США, ви
вести американські війська з В’єтнаму, а 
також ліквідувати Всі американські воєнні 
бази, розташовані на в’єтнамській тери
торії.

НЬЮ-ЙОРК.
Генеральна Асамблея ООІІ прийняла ре

золюцію. яка підтверджує «невід'ємне 
право народу Намібії па самоврядування 
і незалежність».

В 1966 році Генеральна Асамблея поста
новила позбавити уряд ПАР мандата п.і 
управління цією територією І передати її 
під опіку ООН. Користуючись покровитель- 
егвом імперіалістичних держав, уряд ПАР 
не виконав цього рішення і продовжує оку
пувати країну, встановивши там режим 
найжорегокішого расистського терору.

Законну вимогу про надання незалеж
ності Намібії активно підтримали делегати 
соціалістичних держав.

НЬЮ-ЙОРК.
Як передає кореспондент агентства Ассо- 

шіейтед пресе з Рангуна, там офіціально 
оголошено про націоналізацію урядом 
Бірми 168 промислових і торговельних під
приємств.

КАРАКАС.
У Венесуелі зростає дорожнеча. Тільки 

в останній час вартість життя в столиці 
зросла більш як на 20 процентів. Майже 
вдвоє подорожчали деякі овочі, зросли ці
ни на м’ясо і яйця.

(ТАРС).

Підіймається завіса. В залі запано
вує тиша, а зі сцени голос ведучої:

— Сьогодні на нашому вечорі при
сутні наші земляки-червонозорівці, які 
удостоєні найвищої нагороди — ордена 
Леніна. Познайомтесь з ними...

З-за столу підводиться сивий чоловік, 
з овіяним вітрами лицем і сильними 
вузлуватими руками, з орденськими ко
лодками на піджаку. Цс — Олександр 
Олександрович Башашнн. Старий біль
шовик, нині — пенсіонер.

— Мені вже за сімдесят. Як кажуть, 
немалий шматок життя. Всього довелось 
побачити і відчути. А ось зараз хвилю
юсь. Певно, від того, що моє серце до 
цього часу на комсомольському обліку...

Завмерла аудиторія. Десятки пар очей 
спрямовані на сцену, де сидять герої 
Вітчизняної війни, герої праці. На столи
ках квіти. Сьогодні їх особливо багато.

А Олександр Олександрович продов
жував:

— Я впевнений, що справа, за яку ми 
боролись, як естафета, перейде в надійні 
руки молодих червонозорівців...

І знову оплески, оплески, оплески.
— Я вже пенсіонерка. Але часто, йду

чи мимо прохідної заводу, не можу не 
повернути туди- Щось рідне, близьке за
лишила я в своєму цеху. І хоч до мене 
часто приходяіь товариші по роботі, я 
все одно сумую за робітничою сім’єю,— 
це говорить Ганна Андронівна Ткаченко.

На прохання Ганни Андронівни учас
ниця художньої самодіяльності Палацу 
культури імені Жовтня А. Романова ви
копала пісню Дунаєвського «Заздрав
ная».

Семен Іванович Ковальов:
— Майстром ковальсько-пресового 

цеху я став не відразу. Спочатку різно- 
робочим був. Як готуємось до ленінсь
кого ювілею? Ми в дорозі. І не може бу
ти зупинок на цьому шляху, який про
довжується ось уже піввіку, бо, доки 
серце б’ється, комсомолець не кидає ше
ренги.

Як батьківський наказ, як веління 
Батьківщини, звучать слова ветеранів 
праці Якова Павловича Гусаренка — 
слюсаря інструментального цеху, Василя 
Васильовича Сайманова — терміста тер
мічного цеху, Валентина Костянтиновича 
Белімова — формувальника ливарного 
цеху сірого чавуну.

Всього їх — вісім. Різні за віком, різ
ні за ..долею і характером. Та одне рід
нить їх — непохитна вірність ідеям 
Жовтня, готовність служити великій 
справі Леніна.

Вечір, організатором якого був завод
ський комітет комсомолу, — одна з ді
лових розмов про сьогоднішній день, про 
діла і подвиги робітничої червонозорівсь- 
коі родини.

Л. ПОПРАВКО.

На фото: говорить Я. П. Гусаренко.

Фото О. Кобця.

проект 
ЛЕНІНГРАДСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

Новий архітектурний ан
самбль будівель Ленінград
ського державного універси
тету імені Жданова, шо 
розташувався на березі Фін
ської затони, в районі Пвт- 
родворця, займе площу 

близько мільйона квадрат
них метрів. В 1975 році, ко
ли будівництво буде завер
шено, в університеті змо. 
жуть навчатися понад 20 ти
сяч студентів та аспірантів.

Автори проекту — ленін
градські архітектори — під 
керівництвом професора Іго
ря Фоміна всю територію 
університету умовно розбили 
на декілька зон.

Так, учбово-наукова зона 
включає всі будівлі природ
ничих і гуманітарних фа
культетів, ректорату, фунда
ментальної бібліотеки. Для 
факультетів передбачаються 
відокремлені ділянки, де бу
дуть побудовані навчальні 
корпуси і науково-дослідні 
інститути. Це будуть в ос
новному чотириповерхові бу
динки.

Проектом намічено будів
ництво спортивного містечка 
із стадіоном на 25 тисяч 
глядачів, плавальних басей
нів, катка з штучним льо
дом та інших споруд.

Студентські гуртожитки 
складатимуть самостійну зо
ну, де спорудить десять ба
гатоповерхових будинків і 
будинки типу готелю для сі
мейних, а також к.іуб-їдаль. 

нн> на 500 місць І торговель
ний центр. А поряд розта
шується житлове містечко 
для 13 тисяч співробітників 
університету. Крім житлових 
будинків, тут будуть два 
торговельних центри, різні 
магазини, дитячі садки- 
ясла, Будинок культури з 
залом на 1200 місць, багато
поверхові гаражі на 5000 ма
шин.

Зараз уже розпочато бу
дівництво першої черги фі
зичного факультету і На
уково-дослідного фізичного 
інституту.

На знімку: макет на
уково-дослідної зони Ленін
градського державного чні- 
верентету імені Жданова'.

Фото Р. АЛФШОВА. 
(АПН).
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СТОРШНА ДЛЯ УЧНІВ ПРОФТЕХ ОСВІТИ

І»

8 стор, -

УВАГА: КОНКУРС!
Двадцять професійно-технічних училищ працює 

на Кіровоградщині. В них навчається більше шес
ти тисяч юнаків і дівчат. Коли сідають вони за 
парти — чимось нагадують школярів, коли захо
дять до майстерень, в цехи, коли підіймаються на 
риштування будов — стають подібними до моло
дих робітників. Різниця хіба що в тому, що кель
ма не завжди вправно лягає до цеглини, що 
вироблена деталь не сходить за перший сорт... 
Та з часом набудеться майстерність. Завтра сотні 
юних мулярів, штукатурів, слюсарів, малярів, пе
рукарів прийдуть на зміну своїм батькам.

Десятки найрізноманітніших професій. Газета 
«Молодий комунар» вже не раз друкувала мате
ріали про життя трудової зміни. А віднині — 
відкриваємо їм «зелену вулицю» — щомісяця 
подаватимемо сторінки про навчання, трудові 
будні учнів професійно-технічних училищ обласгі.

Як назвати цю сторінку!

О ф © ф• • • о
Давайте поміркуємо.
Отже, оголошується конкурс.
МЕТА: хто запропонує кращу назву щомісячної 

сторінки для учнів профтехосвіти.
УМОВИ: «Зміна», «Гудок», «Юність», «Ранок» — 

не проходять.
ПРЕМІЇ: не буде (по секрету: якщо перемож

цем стане учень або група учнів одного з проф
техучилищ, то другий випуск сторінки присвяти
мо цьому училищу).

ЖЮРІ — читачі «Молодого комунара».
Думаймо разом!
Ждемо листів (адреса — Кіровоград, «Молодий 

комунар», конкурс заголовків).
У конкурсі можуть взяти участь не лише учні 

профтехучилищ, а й школярі, студенти, робітники, 
колгоспники, вчителі області.

А сьогодні на старті — Знам’янське ПТУ № 7.

Одинадцята група зав
жди вважалась однією з 
кращих в училищі.

— Якою ж буде ниніш
ня? — думав кожен з чле
нів комітету, коли в оди
надцяту прийшли новачки.

Складалось враження, 
що повинна бути непога
ною. Хлопці серйозні, з 
хорошими шкільними ха
рактеристиками. І що ха
рактерно: всі- двадцять 
сім, крім одного (Віталій 
Глущенко), — приїжджі.

Мабуть, з цієї причини 
(спокуса «виділитися») Ві
талій почав відколюватись 
від колективу. Приходив 
п’яним на уроки, а іноді 
взагалі не з’являвся до 
училища.

У групі раз пропустили 
це, другий. Навмисне. Ду
мали, що, може, з хлоп
цем випадково таке тра
пилося. Коли ж — ні. По
чало входити в систему.

Перше, з чого почалось 
виховання, Віталія гар
ненько пропісочили в 
«Комсомольському про
жекторі». Не допомогло. 
Вдруге. Теж — ні. Більше 
того, на канікулах біля 
Будинку культури вчинив 
бійку.

У перший же день за
нять зібрались збори всі
єї групи. Пропозицію ком
сорга Віктора Короленка 
— просити дирекцію по
збавити Глущенка стипен
дії на місяць — прийняли 
одноголосно.

Віталій не чекав такого 
повороту. Думав, що жар
тують. Але ж яке було 
здивування, коли в черзі

за грішми касир мовила 
йому:

— Вас у списку немає.
Приструнився хлопець. 

І на наступних зборах пе
ред усіма попросив виба
чення. Повірили. Дали 
громадське доручення. 
Прийняли в комсомол. 
Днями Віталія призвали до

...ВСІ ЗА
армії. Товариші- вірять: 
Глущенко буде хорошим 
бійцем.

Про одинадцяту групу 
можна говорити багато хо
рошого. Недарма ж во
на — найкраща в учили
щі. Всі двадцять сім учніа 
— комсомольці. Полови
на з них учасники худож
ньої самодіяльності. Поло
вина — спортсмени. Май
же всі вчаться на чотири 
і п’ять. А одного разу на 
бюро розглядали «справу» 
Миколи Шпака.

— Соромно тобі, Мико
ло, так вчитися. Школу з 
медаллю закінчив, а у нас 
маєш дві четвірки.

За одинадцятою не по
мічалось жодного пору
шення дисципліни. Прав
да, одне було. А чи мож
на його вважати пору
шенням?

Йшов урок по темі «Теп
ловоз». Віктору Жукову, 
Миколі Бабалічу, і Федо
ру Ткаченку здалось, що 
вони матеріал і без того 
знають. Почали заважати 
іншим.

Вчитель Павло Антоно
вич Мацко вигнав їх з кла

су і пообіцяв доповісти 
про це майстрові.

Тільки продзвонив дзво
ник, Павла Антоновича 
оточив весь клас.

— Не кажіть, будь лас
ка, про це нікому. Ми са
мі розберемось.

Після уроків — збори. 
Довелось пекти раків

ОДНОГО
хлопцям. Дали слово: не 
то що самі, а й іншим за
кажуть не робити так.

Перед ювілеєм комсо
молу одинадцятій групі 
було присвоєно ім’я «Ре
зерву бригад комуністич
ної праці».

Л. ДЕМАРЕЦЬКА, 
член комітету комсо
молу училища.

Є
Не один /Агдільник 

влаштували учні нроф- 
техучилища по збору ме
талевого брухту. І ось 
наслідок: двадцять вісім 
тонні Радіти є чому — з 
цього металу ливарники 
виллють не один кіло
метр рейок... А поки що і 

на виручені від брухту 
гроші училище придбало 
культурно-спортивний ін
вентар.

— Друге місце серед 
навчальних закладів ра
йону вибороли майбутні 
тепловозники, — щиро 
говорить про своїх вихо
ванців завуч училища 
О. Г. Труханов.

Н а з ні м к у: учні 
профтехучилища під час 
збору металевого брухту.

Ю 1ДЛ приходить раптово. Ми- 
** кола Каракоц вдень був на 
заняттях, потім тренувався у 
спортзалі. А вночі його забрала 
швидка допомога.

Лікар констатував зразу:
— Проривна виразка шлунка. 
Згаяти бодай одну хвилину — 

вірна смерть.
Операція була складною 1

ПО-
БРА-ТИ-МИ

тривала більше години. Хлопець 
втратив багато крові. А іап.існ 
її в районній лікарні не могли 
навіть частково задовольнити 
хворого.

П’ята група слюсарів-елек- 
Тровозників у повному складі 
Прийшла до лікарні. Кожен ду
же хотів допомогти товаришу. 
Але гоупа крові підійшла тіль
ки в шістьох з них.

Микола Каракоц незабаром 
повернеться в училище. Братів 
Валерія і Володимира Андрій- 
шнннх, трьох Анатоліїв — Кор
нійчука, Туза, Черевна і Василя 
Нміля він по праву називатиме 
братами по крові.

А. НЕ ЧАЄ В, 
заступник директора па 
культурно-виховній роботі.

ТТ АРТІЙНИЙ КОМІТЕТ і дирек* 
** цію турбувало: кого пореко
мендувати комсоргом? За нав
чальний рік третій секретар міняє

ться. Та й четвертий на чемодані си. 
дить.

— А як ви дивитесь на Бориса 
Левченка? — хтось не то запитав, 
не то запропонував.

А й справді. Член комітету ком
сомолу, принциповий у громадських 
дорученнях, відмінник у навчанні.

Борис якраз був на практиці, ко
ли до нього прилетіла депеша: «Не
гайно з’явись в училище».

— Тобі перше партійне доручен
ня. Приймай справи у Настіча 
сказав парторг Гузь К. К.

А «справ» то — всього лише одна 
печатка. Навіть документації ніякої 
не було.

— Ну так що ми будемо роби
ти? — спитав Борис у своїх комі
тетників на першому засіданні.

— Успішність треба підтягнути.
— Дисципліну.
— Побутові умови перевірити.
— Та це зрозуміло, — задумливо 

відповів Борис. — Яв тому розу
мінні, з чого починати? Мабуть, 
почнемо з побуту.

Борис добре знав: корінь бага
тьох невдач у тому, що після уро
ків учнів разом не побачиш. Гурто
житок розрахований на сто чоловік. 
Останні ж 500 живуть на приватних 
квартирах в усіх кінцях міста. За
пізниться хто на урок — звертає на 
те, що, мовляв, далеко живу, ав
тобус запізнився. Або ще гірше —

ga дижа
допомагав господарю.

Рейдова бригада складалася з чо
тирьох чоловік: Ліда Ананьєва, 
Віктор Кравченко, Люда Демарець- 
ка і Борис.

Він навмисне в бригаду включив 
дівчат: соромно хлопцям буде, коли 
застануть у них бруд на квартирі.

Справи зразу вияснялись на місці. 
В одному випадку присоромили, в 
іншому —. попросили господарів не 
чванитись із квартирантами. Воло
димира Бондаренка довелося викли
кати на комітет.

Одного разу до Бориса підійшов 
майстер училища.

— Я просив би вплинути на Вік
тора Лисенка. Систематично запіз
нюється на уроки, одержує двійки.

Борис задумався. Він чув від ко
гось, що у Віктора погані домашні 
умови. Батько залишив, мати по
мерла. Живе Віктор зі старенькою 
бабусею;

На одній із перерв Борис знай
шов Лисенка.

— А, здоров, Вікторе. Ну, як 
справи? —- ніби між іншим запи
тав.

Хлопець зам'явся.
— Ідем поговоримо, — це вже 

Левченко.
У щирій розмові вияснилося, що 

Віктору й справді сутужно. Доки 
витопить, їсти зварить, попорається 
— звісно запізниться па уроки.

Дирекція підтримала прохання 
комсомольців дати Лпсенку матері
альну допомогу. А комітет узяв 
шефство над ним.

Так крупинка до крупинки комі
тет завойовував довір’я. Левченку 
легко працювати: є досвід роботи 
як члена комітету, а по-друге, він 
добре знає всі «за» і «проти» учнів
ського життя, його запити і мож
ливості. Наприклад, про те, що Ми
хайло Галаган добрий спортсмен, 
знали багато в училищі. А що в 
нього ще є й організаторська струн
ка — один Борис. Тому він і дору
чив йому спортивний сектор.

Звичайно, не можна приписувати 
Галагану всі досягнення спортсме
нів училища (перше місце серед 
профтехучилищ в області з фут- 
бола і легкої атлетики, призове міс
це з класичної боротьби і іи.). Але 
систематичні заняття по секціях, ор
ганізованість — заслуга, безумовно, 
Михайла.

...Комітету роботи вистачає. За
раз він обдумує: як краще провести 
канікули, що треба зробити, щоб по 
художній самодіяльності із третьо
го місця перейти на перше. .

/ПАШКОВА практика під- 
ходила до кінця, і хлоп

ця це засмучувало. Надов
го залишався в депо, при
дивлявся до різних дріб
ниць, які, здавалося, не по
винні б Лого цікавити.

Того вечора Сашко теж 
затримався. Дуже вже хоті
лося побачити, як чіпляти
муть до потягу електровог, 
що тільки-но вийшов з ре
монту.

Застугоніли рейки, І з де
по почав випливати велет. 
А як тільки пантограф торк
нулся .дроту електропереда
чі, з-під нього вилетів сніп 
Іскор. Увімкнули ще раз. 
Картина повторилась. Всі 
були здивовані. Машину де
тально перевіряв оглядач. 
І дав дозвіл на виїзд...

Сашко помітив, що іскри
ло не тільки між дротом і

ТАКИЙ
НАШСАШКО

bSs’S"“U™ і™«"“" “«><*
ли»их. Одинадцята група й ут ну рідкачала.ч -х._

ОЦЕ НОКАУТ!
Слово бокс у нашому училищі асоціюється з ім’ям 

учня 12 групи Олександра Щави. І не тому, що він 
мав насолоду вийти переможцем бодай у наймен
ших змаганнях.

Одного разу Саша повертався додому. Було вже 
пізненько. Світло ліхтарів зустрічної машини вирвало 
з пітьми дві незнайомі чоловічі постаті, що шмигну
ли за ріг вулиці. Коли Сашко порівнявся з ними, во
ни налетіли на нього з кулаками.

Боксеру, звичайно, не властиво розгублюватись. 
А от Сашко оторопів. Від несподіванки. Але тут же 
одним і другим ударом нокаутував обох «силачів».

Мабуть, через це у секції боксу дуже багато ба
жаючих. Заняття проводять цей же Олександр Щавз 
і Валерій Трейст (громадські інструктори).

Юрій БЕРНАКОВ, 
учень 9-ої групи, член секції по боксу.

пантографом, але І п кабіні.
_ Не інакше, як головний 

контактор лопнув, — поду
мав Сашко, і тут же сказав 
про це слюсарю-ремонтннку, 
що стояв поруч.

Той зі злом обірвав Лого, 
мовляв, ще й ти щось тя
миш.

Але Сашко розшукав май
стра. Кваліфіковано пояснив 
причину поламки.

Майстер оглянув машину 
І схвально кивнув головою:

— Ти правий, Приходько.
А через декілька днів нове 

повідомлення. Учень цієї ж 
групи Микола Щербина пра
цював на практиці поміч
ником машиніста. Одного 
разу їх состав робив зупин
ку на станції Цибульопс. 
Назустріч мчав товарняк. 
Микола виглянув із кабіни, 
щоб привітати зустрічний 
екіпаж, і раптом побачив: 
в останньому вагоні горить 
букса!
_ Що робити! — підбіг 

він до машиніста.
Не дочекавшись відповіді,

став швидко дзвонити.
— Ви чуєте мене? Негай

но зупиніть поїзд! У вас 
букса горить!

Знаючи небезпеку, яка 
може послідувати, машиніст 
в ту ж мить увімкнув галь
ма. Поїзд зупинився.

Микола не заспокоївся. 
Вискочив із своєї машини, 
побіг до станції за домкра
том і сам замінив буксу. 
Поїзд навіть з графіку не 
вийшов.

М. ДЖУЛАИ, 
майстер училища.



4 стор.

Люди виходять
К. БЕРЕСТ

(Закінчення. Початок в №№ 123, 124—125, 127, 
133, 136, 142, 143, 145, 146, 147, 149)

Василь махнув полякам. Бонн зіскочили на землю і зав
мерли обабіч машини. Інші піднялися на весь зріст у ку
зові. Три ломи одночасно були вставлені в щілини поміж 
дошками...

Янек уже подавав другий оберемок гвинтівок, як з хвір
тки напроти вийшов німець.

— Що тут робиться? — спитав він, скочивши на колесо і 
заглядаючи у кузов. Коваленко схопив його за пояс і переки
нув у машину. «Партізанен!» — крикнув німець і зразу за
тих від удару прикладом по голові. У дворі казарми почувся 
тупіт ніг. Василь свиснув. Янек кинув товаришам тяжкий 
ручний кулемет і, обдираючи гвіздками руки, важко перева
лився в кузов. Один за одним скочили поляки. Машина рво
нулася вперед. Йосип, не засвічуючи фар, на шаленій швид
кості мчав вулицями селища. Ось і остання хата. Машина 
вилетіла на новоукраїнську дорогу. У вибалку за посадкою 
зупинилися. Василь знову свиснув. З-за дерев вибігли під
пільники. Вовченко став на підніжку.

— Янек, — сказав він, _ сідай на моє місце. Зараз, після 
шуму в казармі, вони можуть подзвонити у Новоукраїнку. 
Ти у формі і добре говориш по-німецькн.

— Там два мости, — вставив Коваленко, — і обидва охо
роняються.

— Якщо вартовий зупинить, Янек стукне його і подасть у 
машину. Зможеш, Янек?

— Хоч всіх бошів по дорозі, Василю, — повів могутніми 
плечима поляк.

За сім кілометрів від Помічної путівець звернув праворуч 
від залізниці. В’їхали на околицю Новоукраїнки. На щастя, 
на першому мосту вартового не було. Йосип об’їхав центр се
лища глухими вулицями. Промайнули вогні електростанції, 
показався нарешті великий залізний міст, посередині якого, 
піднявши руку, стояв вартовий... Йосип тихо вилаявся і 
вимкнув світло. Янек вистрибнув з кабіни.

— Куди їдете? — запитав вартовий.
— На вокзал, _ відповів Янек. Підійшовши впритул до 

нього і вдарив німця по голові рукояткою пістолета. Фашист 
повалився до його ніг, Янек легко підняв його над поруч
нями 1 кинув у воду...

Переїхавши біля елеватора залізницю, машина звернула на 
Плетений Ташлик. Одному йому відомими манівцями Йосип 
намагався пошвидше вибратися на шосе Кіровоград—Ново- 
миргород.

Колн грузовик з помічнянцями під’їхав до битого шляху, 
по ньому, піднімаючи пил, безкінечним потоком котилися 
криті брезентом автофургони з солдатами, бронемашини, 
гармати... Німці на машині, що їхала попереду помічнянців, 
дрімали, не звертаючи на них уваги. Спочатку Безродний 
нервував, озирався. Адже на випадок чого з цього потоку 
нікуди не вискочиш. Але потім, підбадьорений байдужістю 
вімців, заспокоївся. Так вони, не зупиняючись, проїхали 
Новомнргород, Капітанівку, Ташлик, Яблунівку, і тільки на 
станції імені Шевченка здихалися німецької колони. Однак 
на перехрестку в центрі Смілої шлях їм заступила друга ко
лона німців. Минула година, а колоні не видно було кінця. 
Вовченко занепокоєно озирнувся. Уже й схід почервонів, а 
німці псе їхали. Машини з солдатами і боєприпасами змі
нили важкі тягачі з гарматами. Багатометрові гарматні ство
ли один за одним пропливали через перехресток. І раптом 
у голові хлопця народилася смілива думка.

— Йосипе, пройде машина під цією штукою? — запитав він, 
показуючи на довгий ствол гармати на високих колесах.

„Молодий комунар"
— Мабуть, пройде...
— Тоді поїхали...

Як тільки величезні колеса прокотилися перед радіато
ром, газик зірвався з місця, і, не встиг регулювальник свис
нути, як він, черкнувши верхом машини по стволу гармати, 
перескочив перехресток.

Ще півтора десятка кілометрів залишилися позаду. Не до
їжджаючи трьох кілометрів до районного центру Буда-Ор- 
ловецька, звернули до лісу. До бази загону залишалися лі
чені кілометри. Ось і знайомий вибалок, і раптом холодок 
пройшов по спині Вовчеика. У чагарнику обіч дороги вид- 
ііілнся німці... Невже засада? Перевалюючись на вибоїнах, 
газик повільно наближався до фашистів. З найближчого 
куща виглянув солдат.

— Куди? — крикнув він.
— На роботу! — якомога байдужіше відповів Янек, пока

зуючи стволом гвинтівки на кузов. Німець провів їх бай
дужим поглядом. Всі полегшено зітхнули.

Через годину г.онп були серед своїх. Партизани оточили 
машину, обіймаючи друзів.

Але ось все стихло. До підпільників наближався стрункий 
ходорлявий чоловік у коричневому півпальті і такого ж ко
льору- шляпі. Широкий ремінь партизана відтягувала кобу
ра з важким «ТТ». Ліва рука його була глибоко засунута в 
кишеню.

— Жилін. Комісар, — шепнув Василь товаришам. Висту
пивши наперед, він дзвінким від радості голосом скоманду
вав: <Рівняйся! Струнко!» Карбуючи крок, підійшов до Жи- 
ліна:

— Товариш комісар! Завдання командування партизансь
кого загону імені Пожар- 
ського виконано! Група під
пільників станції -Помічної, 
у кількості п’ятнадцяти чо
ловік, прибула. По дорозі 
знищили одного поліцая і 
двох німців. Вивели з ладу 
одну машину і одну доста
вили в загін. З нашого бо
ку втрат немає.

Комісар виструнчився і 
підняв, віддаючи честь, пра
ву руку. Ліву ж продовжу
вав тримані в кишені.

— Вільно, — посміхнувся 
він.

Василь повторив команду.
— Чому він руку в кишені 

тримає? _ тихо спитав Вов- 
ченка один з прибулих.

— Дивак, це не рука, а 
протез, — прошепотів у від
повідь Василь і додав: — 
Знаєш, скільки німці обіця. 
ють за його голову своїм 
прнхвосням? Сто тисяч!

Жилін підійшов до поміч
нянців.

— Вітаю, — потиснув він руку кожному новому партиза
нові. — 1 вас, товариш імас, — вперше назвав Павла 
справжнім прізвищем, — вітаю з успішно виконаним зав
данням.

ЗО. ЛЕБЕДИНА ПІСНЯ
Женя легко переносила всі тяготи партизанського життя, 

крім однієї, — розставань з коханим. Вона хотіла бути з 
ним на кожному завданні. Адже будь-яке з них могло бути 
останнім для тих, хто його виконував. А в цьому останньому 
бою вона хотіла бути поряд з Василем.

Нарешті Гарячий послав їх разом на завдання. З допо
могою ще одного товариша вони мали привести до лісу ве
лику групу підпільників із Смілої.

До Смілої дісталися вчасно. Опівночі трьома групами за
лишили місто, з’єдналися біля ферми найближчого колгоспу 
і вийшли в степ. Тільки одним їм відомими стежинами, 
обходячи німецькі гарнізони і пости, вели партизани своїх 
товаришів. Ось і останнє село, за яким починався ліс, де 
їх чекали пожарці. В цьому селі німці боялися з’являтися. 
Проте, несподівано для партизанів, зараз воно було зайняте 
великою німецькою частиною.

Пішли в обхід через болото. Ось і перші дерева. Василь 
полегшено зітхнув і зупинився, пропускаючи вперед товари
шів. Женя, важко дихаючи від швидкої ходи, розстебнула 
пальто.

-----------------  19 грудин 19(18 ропу—-
Вийшли на знайому, вкриту вирвами галявину, де недав

но партизани вели бій з карателями. Раптом праворуч у ку
щах промайнула каска. «Лягай!» _ крикнув Василь і ско
тився у найближчу вирву. Ліайжс одночасно з його коман
дою тишу лісу розірвали автоматні черги. Спалахи пострілів 
справа і попереду позначили розташування гітлерівців. Вов
ченко миттю оцінив обстановку. З двох боків _ німці, по
заду—болото, зліва—яр, що вів на партизанську заставу, 
яка чекала смілянців.

— Антоне, — сказав він товаришеві, — виводь всіх яром. 
Я прикрию, — а сам гарячково шукав очима Женю. Кроків 
за двадцять майнула її хустка. Перебігаючи від дерева до 
дерева і відстрілюючись, дівчина поспішала до нього. Ран
том ззаду на неї навалився гітлерівець. Дівчина впилася 
зубами у волосаті руки, відчайдушно рвонулася 1, залишив
ши пальто в руках фашиста, побігла. Гітлерівець кинувся 
за нею, але зараз же звалився на землю від кулі Вовчен- 
ка. В ту ж мить обпалило щоку й плече партизана. Женя 
швидко перев’язала друга.

В чагарнику пролунала команда по-німецьки, І постріли 
затихли.

— Рус, здавайся! — крикнули з-за дерев.
Всі, хто був без зброї, скориставшись передишкою, від

повзали до яру. Фашисти, не діждавшись відповіді, пішли 
в атаку. «Треба виграти час», — подумав Вовченко і кинув 
у гущу гітлерівців одну за одною кілька гранат. «Тікай!» — 
показав він Жсні в бік яру. Дівчина заперечно похитала 
головою. Страшна лють охопила юнака. Ось він, їх останній 
бій! Василь розрядив пістолет у фашистів, повернувся до 
Жсні: «Давай наші, останні». Він мав на увазі ті гранати, 
які дівчина берегла для них самих, щоб не потрапити в ру
ки ворога живими. Женя безпомічно озирнулася. Гранати 
були в пальті, що зосталося в руках убитого гітлерівця.

« * *
Настав ранок. Криваве сонце піднімалося над Смілянщи

ною. Шляхом від лісу повільно рухалася колона карателів, 
яку замикали декілька підвід з убитими фашистами. В се
редині колони, в тісному кільці гітлерівців, йшла жменька 
партизанів. Попереду полонених йшов, опираючись на пле
че Жені, поранений Василь. Останній раз дивився він на 
багряні відблиски зорі, в сині, як небо, очі своєї подруги. 
Вони йшли в безсмертя.

ПОДВИГ НЕ ЗАБУТО
Минуло чверть століття після описаних подій. Невпізнан

но змінилася за цей час Помічна — місто залізничників, 
що виростило і виховало славних патріотів.

Йдуть роки. На зміну загиблим героям приходять нові 
покоління радянських людей, гідні своїх батьків і братів. 
Вони свято шанують пам’ять тих, хто віддав молоде жит
тя за партію, за Вітчизну, за Радянську владу. Іменами 
комсомольця Василя Вовчеика і піонера Алика Синицького 
названі вулиці міста. На честь п’ятдесятиріччя Ленінського 
комсомолу на будинку, де жили Василь Вовченко і Женя 
Хижняк, трудящі Помічної встановили меморіальну дошку. 
У клубі на усному молодіжному альманасі «Подвиг» в цей 
день виступив перший комсомолець Помічної, полковник у 
відставці т. Бернсвск. З якою увагою слухали діти робіт
ників його розповідь!

На героїчних прикладах молодих патріотів виховують 
юнаків і дівчат колишні організатори і керівники народних 
месників Новоархангельська й Помічної, нині персональні 
пенсіонери тт. Фрединський 1 коваленко. Не одну книгу 
присвятив цій благородній темі письменник Василь Коза
ченко.

Теплі листи з усіх кінців Батьківщини шлють матері і 
сестрі Василя Вовчеика колишні партизани: комісар парти
занського загону імені Пожарського Іван Жилін, нині сек
ретар парткому в Одеській області, його др-ужина — розвід
ниця Леся, Інженер Кишинівського відділення залізниці 
Іван Гаджієнко, доктор медичних наук Анатолій Трегубен- 
ко, машиніст тепловоза станції імені Шевченка Борис Рач- 
кован, лікар з Гайворона Петро Куропаткін, спеціаліст 
сільського господарства з Миколаєва Віктор Благодар, Ва
лентин Мурзін, Валентин Никифоров і багато інших учас
ників описаних подій.

Користуючись нагодою, хочу через нашу комсомольську 
газету висловити щиру подяку цим товаришам, а також 
працівникам Київського і Кіровоградського обласних пар
тійних архівів за неоціненну допомогу у збиранні й опра
цюванні матеріалів, покладених в основу цієї розповіді.ПЕРША РАКЕТКАЗа МИКОЛА САВЕНКОГелену Модлевську

та інших

>и
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Закінчився перший об
ласний огляд на краще 
виконання ролей у спек
таклях, поставлених у 
сезоні 1967—68 років му
зично-драматичним те
атром імені М. Л. Кро- 
пивницького. З 260 зігра
них за сезон ролей кра
щу жіночу роль створи
ла артистка С. Мартино
ва у виставі «Варшав
ська мелодія» (Гелена 
Модлевська), кращу чо-

ловічу роль — артист 
І. Кравцов у виставі 
«Дай серцю волю, заве
де в неволю» (Іван Не
покритий). Вони нагород
жені першими премія
ми — творчою поїздкою 
до Москви і Ленінграда.

Грамотами та турист
ськими путівками й пу
тівками в будинки відпо
чинку відзначені народ
на артистка УРСР Л. Ті- 
мош за роль Шарлотти

у виставі «Під чорною 
маскою», заслужений ар
тист УРСР Г. Семенов за 
роль Беккера в тій же 
виставі, артист А. Келюх 
за виконання ролі моло
дого сучасника — Сергія 
Петрова у виставі «Всім 
смертям на зло», артист 
В. Попудренко за 
Віктора у виставі 
шавська /лелодія», 
тистка Н. Ігнатьєва 
роль Соломії у виставі 
«Фортуна» та інші.

Ряд акторів відзначені 
за краще виконання епі
зодичних ролей. Це —• 
М. Овчинников за роль 
Кофмана 
ченко і 
(санітари) 
«Дзвінок у пусту кварти
ру», В. Кубишкін за роль 
другого хлопчика-/лузи- 
канта у виставі «Дай 
серцю волю, заведе в 
неволю», Л. Гава за роль 
Сергія та В. Потонько за 
роль Рафіка у виставі 
«Всім смертям на зло», 
В. Рожкову за роль Каті 
в опереті «Полярна 
зоря».

Колектив театру -Від
значений пам’ятним вим
пелом обкому ЛКСМУ, 
а ряд молодих акторів — 
пам’ятними сувенірами 
обкому комсомолу.

роль 
«Вар- 

ар- 
за

та Ю. Хропа- 
Б. Ліщименко 

в комедії

Як ми вже повідомляли, я змаганнях па 
першість області з важкої атлетики титул 
чемпіона здобув олсксандрієць Олег Бог- 
данов (важка вага).

На знімку: О. Богданов бере штавіу ва
гою 180 кілограмів (поштовх).

Фото М. ТАРНАВСЬКОГО.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 20 грудня. Пер

ша програма. 11.00 «Кохати 
заборонено». Художній фільм. 
(Кіровоград). 17.25 — Передача 
для дітей. (Кіровоград). 18.10 — 
Телсвісті. (К). 18.30 — Історія 
одного життя. (Львів). 19.00 — 
Програма кольорового телеба
чення. «Клуб кіномандрівннків». 
(М). 20.00 — «Я слухаю пісні». 
Концерт (Харків). 20:30 — «Ко
хати заборонено». Художній 
фільм. (Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті. (К). 11.10 — Реклама. (К). 
11.25 — Теленарис. (К). 11.35 — 
«Шкільний екран». Українська 
література для учпір 8 класу. 
«Шевченко і сучасність». (К>. 
17.30 — «Економісти за круглим 
столом». (К). 20.00 — «Я слу
хаю пісні». (Харків).

В Кіровограді немає 
такого професійного 
училища, де б не лю
били настільного тені- 
са. Всюди тривають 
змагання між коман
дами окремих курсів, 
груп, між найсильні- 
шими спортсменами. 
Масовість неабиякаї

І ось
влаштувати 
де повинен 
ся чемпіон

Місце

ми вирішили 
змагання, 

визначити- 
міста.

змагань — 
спортивний зал МПТУ 
№ 6. В поєдинках з 
малою ракеткою вия
вили бажання взяти 
участь багато трудре- 
зервівців. Питання про

переможців турніру 
серед юнаків вирішу
валось лише в остан
ніх двох турах.

Позиції, лідерів збе
рігали два спортсмени 
— учні ПТУ № 6 Мико
ла Домажицький та 
Микола Савенко. Впев
нено відчував себе і 
представник ПТУ № 2 
Микола Гавриленко. 
Переможцем цих ціка
вих і захоплюючих 
змагань став учень 
ПТУ № 6 Микола Са
венко, Микола Дома
жицький був другим, 
ЛАикола Гавриленко — 
третім. 4

Серед дівчат чемпі
онський титул здобула

учениця ПТУ № 9 Алла 
Калашникова.

В. 
головний 
змагань.

ШІГІН,
суддя

тені- 
остан- 
міжві-

* *
Шість команд 

систів закінчили 
ні поєдинки в
домчих змаганнях на 
першість області. Тур
нірну таблицю очоли
ли представники об
ласної ради ДСТ «Бу
ревісник», На другому 
місці — авангардівці, 
на третьому — юні 
любителі малої ракет
ки Кіровограда.

Г. ПОВОРОЗКА.

СУБОТА, 21 грудня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Телспопи- 
ни. (М). 10.00 — «З днем на
родження». Музична розва
жальна програма. (М). 14.45 — 
Телевізійний 
В. Волкои.
щоденника». ------ ■
Програма кольорового телеба
чення. (М). 17.30 — «Мальовни
ча Україна». «Краю оновлений 
мій». (Львів). 18.00 — «Па ме. 
ридіанах України». (К). 18.31? -- 
«Молодіжна програма «Погляд». 
(К). 19.30 — «На вогник». При
свячується Дню 
(Куйбншев). 20.30 
ційна програма „- . . .
21.00 _ «Пісня ходить в колі 
друзів». (К). 21.50 — «Місто
прокидається рано». Художній 
фільм. (К).

Музична

театр для дітей. 
«Сторінки старого
(Одеса). 16.00 —

еііергфгика. 
— Інформз- 
«Час». (М).

0 ПОКАЗУЄ Л1ИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, 20 грудня. 17.30 
— Економісти за круглим сто
лом. (К). 18.00 — Мультипліка
ційний фільм. (К). 18.10 _ Ге- 
левізійні вісті. (К). 18.30 — «Іс
торія одного життя». (Львів). 
19.00 — «Клуб кіномандрівпп- 
ків», (М). 20.00 — Рішення
жовтневого Пленуму ЦК КПРС 
~ у життя! «Економіка, досвід, 
виробництво». 20.30 — Естафета 
повни. (М). 21.30 — Художнії! 
фільм «Пансіонат «Буланка».

СУБОТА, 21 грудня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45
— Телевізійні новини. (М). 10.09
— «З днем народження». Му
зична розважальна передача. 
(М). 10.30 — «Дві долі і одна— 
твоя». Нарис. (М). 11.05 _ «Чи
новник, який зник». Телевізій
ний спектакль. (К). 12.45 — Те
левізійний журнал «Кіномозаї- 
ка». (Одеса). 13.30 — Передача

— • -------  ■
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«Здоров’я». (М). 14.00 — «Та
ланти твої, Україно». (Дніпро
петровськ). 14.30 _ Для д'цф|. 
«Сторінки старого щоденника»; 
Телевізійний спектакль. (Одс? 
са). 15.45 — Сторігікіі музичного 
календаря. (М). Ю.ОО — Прогр.ї? 
ма кольорового телебаченні'/. 
(М). 17.30 — «Мальовнича Ук
раїна». (Львів). 18.00 ._ «На ме» 
Ріїдіапах Україні!». (К). 18.30і— 
Молодіжна програма «Погляді, 
(К). 19.30 — «На попійк». (КУЙ- 
бншев). 20.30 — Програма |Час». 
(М). 21.00 _ «Пісня ходить" В 
колі друзів». (К). і
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