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ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УРСР

19 грудня в сесійному 
залі Верховної Ради 
УРСР продовж увала 
свою роботу четверта 
сесія Верховної Ради 
УРСР сьомого скликан
ня. Тривало обговорення 
доповідей про Держав
ний план розвитку на
родного господарства 
УРСР на 1969 рік, про 
Державний бюджет 
УРСР на 1969 рік та про 
виконання Державного 
бюджету УРСР за 1967 
рік.

У своїх виступах депу
тати глибоко і всебічно 
аналізували підсумки 
розвитку економіки і 
культури республіки, ХІД 
перетворення в життя 
рішень XXIII з’їзду КПРС 
і XXIII з’їзду КП Украї
ни. Обговорюючи про
екти планів розвитку на
родного господарства і 
бюджету республіки, во
ни з задоволенням від
мічали, що в цих доку
ментах намічені практич
ні заходи по виконанню 
рішень жовтневого 
(1968 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, листопадового 
Пленуму ЦК КП України, 
п’ятої сесії Верховної 
Ради СРСР, спрямованих 
на дальший розквіт Ра
дянської Вітчизни.

В обговоренні допові
дей і співдоповіді висту
пило 22 промовця.

З заключним словом 
виступили заступник Го
лови Ради Міністрів 
УРСР, Голова Держпла- 
ну УРСР депутат П. Я. 
Розенко і міністр фінан
сів УРСР депутат А. М. 
Барановський.

Одноголосно приймаю
ться Закон про Держав
ний план розвитку на
родного господарства 
Української РСР на 1969 
рік і Закон про Держав
ний бюджет УРСР на 
1969 рік, а також Поста
нова про виконання Дер
жавного бюджету УРСР 
за 1967 рік.

Верховна Рада перехо
дить до розгляду тре
тього пункту порядку 
денного — про утворен
ня Постійної комісії Вер
ховної Ради УРСР у 
справах молоді. З пові
домленням по цьому пи
танню виступив перший 
заступник Голови Прези
дії Верховної Ради Ук
раїнської РСР депутат 
С. О. Стеценко.

Верховна Рада прий
має рішення про утво
рення комісії в справах 
молоді в кількості 18 чо
ловік.

Потім С. О. Стеценко 
за дорученням Ради ста
рійшин вносить пропози
цію про персональний 
склад комісії у справах 
молоді, який затверд
жується одноголосно. 
Головою комісії обрано 
депутата А. А. Уланова.

Депутати одностайно 
приймають Закони й По
станови про затверджен
ня Указів Президії Вер
ховної Ради УРСР, прий
нятих в період між се
сіями.

На цьому четверта се
сія Верховної Ради Ук
раїнської РСР сьомого 
скликання зак і н ч и л а 
свою роботу.

(РАТАУ).

ЗАВТРА—ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА

ПІД ПРАПОР
СОЛІДАРНОСТІ,
ЮНІ!

Підсумкам міжнародної діяльності Комітету молодіж
них організацій СРСР у 1968 році, його завданням по 
зміцненню інтернаціональних зв’язків радянської молоді 
з зарубіжними ровесниками в наступному році був 
присвячений пленум КМО СРСР, який відбувався 19 
грудня у Москві.

ЦК ВЛКСМ і КМО СРСР мають контакти більш як 
з 1300 молодіжними об’єднаннями із 120 країн світу.

Одно з головних завдань КМО СРСР у 1969—1970 
роках — підготовка міжнародних молодіжних заходів, 
присвячених 100-річчю з дня народження В. 1. Леніна. 
В нашій країні і за рубежем будуть організовані ленін
ські читання, теоретичні семінари і конференції. Відбу
деться інтернаціональний похід юнаків і дівчат десятків 
країн по місцях, зв’язаних з життям і діяльністю 
В. І. Леніна. Похід завершиться Конгресом молоді світу 
в 1970 році в Ульяновську.

Буде широко відсвятковано піввіковий ювілей Кому
ністичного Інтернаціоналу молоді, який минає е листо
паді 1969 року.

Учасники пленуму говорили про інтернаціональну від
повідальність радянської молоді, про її прагнення ви
соко нести прапор солідарності молодих борців проти 
імперіалізму, колоніалізму і реакції, за мир і соціаль
ний прогрес.

Пленум прийняв резолюцію на підтримку народу і 
молоді В’єтнаму.

(Кор. ТАРС).

Художня рада відібра
ла цей знімок Валерія 
ЛОГВИНА (автор на
звав його «Електромон
тажник» ) для обласної 
виставки документальної 
і художньої фотографи, 
присвяченої 100-річчю від 
дня народження В. І. 
Леніна.
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В аудиторії Бобринецького 
профтехучилища — Варвара 
КИШ. Вона приїхала навчатися 
з колгоспу «Україна» Добропе. 
личківського району.

Репортаж з училища 
читайте на 4-й сторінці.

ЖИТТЯ—НА «5»
Колектив комсомольсько-моло

діжної бригади токарів 2-го механо
складального цеху заводу «Червона 
зірка» звернувся до всіх комсомоль
сько-молодіжних бригад промисло
вих підприємств області із закликом 
боротися за гідну зустріч 100-річчя 
від дня народження В. І. Леніна. Від 
імені молодих тваринників комсо
мольсько-молодіжної молочно-товар- 
ної ферми колгоспу «Мир» Гайворон- 
ського району звернувся до всіх тва
ринників області через «Молодий ко
мунар» групкомсорг О. Хитрук. Гай- 
воронці запропонували скласти чер
говий рапорт у квітні 1970-го року.

Бюро обкому ЛКСМУ схвалило 
патріотичний почин червонозорівців 
та колективу комсомольсько-моло
діжної молочно-товарної ферми кол
госпу «Мир» і рекомендувало обго
ворити ці звернення в усіх комсо
мольсько-молодіжних колективах.

Комсомольсько-молодіжний ко
лектив з колгоспу «Мир» зобов’язав- 

ППИСЯЧІ кілометрів роз- 
діляють Україну і 

землю багатостраждаль
ного В’єтнаму. Але ти
сячами незримих уз бра
терства зв’язані обидва 
народи. Б багатогранній 
допомозі, яку подає Ра
дянський Союз героїчно
му В’єтнамові, значне 
місце належить нашій 
республіці.

Різне металообробне, 
ковальсько - пресове, 
енергетичне і електро
технічне устаткування, ав
тонавантажувачі, верста
ти, шахтні лебідки, екс
каватори, радіо-та елек
тровимірювальні при?

лади, прокат чорних 
металів і сільськогоспо
дарські машини — ця І 
багато іншої продукції 
йде сьогодні з України 
до В’єтнаму. В цьому ро
ці понад 100 підприємств 
республіки виконують 
почесні замовлення брат
нього в'єтнамського на-
роду.

Україна бере велику 
участь також у будівни
цтві різних промислових 
підприємств, які споруд
жуються на в’єтнамській 
землі з допомогою Ра
дянського Союзу.

Багато українських ін
женерів, учених подають 
допомогу в’єтнамцям в 
освоєнні техніки, проек
туванні і спорудженні 
підприємств, а також ве
денні геологорозвіду
вальних робіт. Тисячі 
спеціалістів братнього 
В’єтнаму пройшли ста
жування і навчання без
посередньо на підпри
ємствах України. В’єт
намські юнаки і дівчата 
навчаються у вищих уч
бових закладах респуб
ліки. (РАТАУ).
•1

ся п’ятирічний план по надоях моло
ка виконати до 22 квітня 1970 року, 
домогтися середньорічного добового 
надою від кожної фуражної корови 
по 8,2 кілограма молока, закінчити 
повну механізацію ферми і в 1969 
році перейти на двозмінну роботу, 
знизити собівартість одного центне
ра молока на 2 карбованці, підтриму
вати шефські зв’язки з Червонянсь- 
кою 8-річною школою, постійно під
вищувати професійну майстерність та 
ідейно-політичний рівень.

Бюро обкому комсомолу вислов
лює впевненість, що почин обох ко
лективів знайде широку підтримку 
серед усіх комсомольсько-молодіж
них колективів промислових підпри
ємств та молочно-товарних ферм об
ласті.

Про ініціаторів змагання молодих 
тваринників області — колектив ферми 
колгоспу «Мир» Гайворонського райо
ну — читайте на 3-й сторінці.
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Не так давно прогресивна 
громадськість Нідерландів 
відзначала 70-річчя скульп
тора Фріца Сігера. В незе- 
ликому саду біля майстерні 
ювіляра в Амстердамі була 
влаштована виставка його 
робіт.

Численні відвідувачі з ін
тересом оглядали твори од
ного з найстаріших гол
ландських скульпторів — 
майстерно вирізану з дере
ва скульптуру «В’єтнам бо
реться», пам'ятник героям 
голландського Опору, ба
рельєф «Руйнувати і буду
вати!», тема якого навіяна 
словами «Інтернаціоналу». 
Але особливу увагу, при
вертав висічений з темного 
каменю бюст В. І. Леніна, 
що стояв на видному місці.

— Скульптурний портрет 
Леніна особливо дорогий 
мені: адже це — моя пер
ша велика самостійна робо
та, — сказав нам Сігер.

Цікава і незвичайна істо
рія цієї скульптури. В 1919 
році, коли вона створюва
лася, Сігер не був профе
сіональним скульптором. 
Син простого робітника, він 
з ранніх років змушений 
був працювати, щоб допо
магати сім'ї. На будові, де 
працював Сігер, його знали 
не тільки як хорошого шту
катура, але й як сміливу,

принципіальну людину, ак
тивного учасника і організа
тора страйків. Близькі това
риші Сігера знали й про те, 
що юнак захоплюється 
скульптурою, мріє про нав
чання в художній школі. 
Коли до Голландії донесли
ся громові відзвуки росій
ської революції, коли ім’я
вождя революції — Леніна 
з’явилося на сторінках га
зет, до Сігера прийшла 
група робітників:

— Ім’я Леніна дороге для 
всіх нас. Спробуй зробити 
його скульптурний портрет.

Молодий скульптор вирі
шив виконати прохання то
варишів по труду. У нього 
не було належного досвіду, 
але це 
валося 
цював 
щирим 
бов’ю.
боті весь вільний час — ве
чірні і нічні години. Нареш
ті, бюст вождя революції 
був закінчений.

В роки війни, коли Гол
ландія була окупована фа
шистами, Сігер вирішив, що 
б то не було зберегти бюст 
Леніна, хоч добре розумів, 
що якщо гітлерівці знай
дуть цю скульптуру, то роз
стріляють її творця. Скульп
тура була схована в потай
ному місці. І хоч гестапів
ці не раз вривалися в дім 
Сігера, їм нічого не вдало
ся знайти.

— В той день, коли «тре
тій рейх» закінчив своє без
славне існування, я встано
вив скульптуру Леніна в са
ду, — говорить Сігер. — З 
тих пір і по сьогоднішній 
день Ленін завжди поряд з 
нами. Разом з трудівниками 
всіх країн ми, голландські 
комуністи, готуємося уро
чисто відзначити 100-річчя з 
дня народження великого 
вождя трудящих.

Ю. КОРНІЛОВ, 
кореспондент ТАРС.

Амстердам.

сторицею компенсу- 
тим, що юнак пра- 

над скульптурою з 
захопленням і лю- 

Він віддавав цій ро-

МИСТЕЦТВО, ЯІШМ МИЛУВАВСЯ
Хвилююча подія в житті народів Дагестану ста

лася 12 лютого 1921 року. Тоді В. 1. Ленін прийняв 
у Кремлі делегацію цього гірського краю. Про це 
говориться у спогадах одного з делегатів А. Тахо- 
Годі. Він згадує, як Ленін був зворушений розпо
віддю про тяжке становище гірського селянства і, 
зокрема, гірської жінки. За вказівкою Ілліча у Да
гестан було відправлено півтора мільйона аршинів 
мануфактури для жінок.

«Захоплені розмовою, пише делегат, а далі і про
щанням, ми мало не забули передати кілька дріб

них подарунків, привезених нами з Дагестану для

ДІВЧАТА й хлопці поспіхом 
підходили до шаф. Одні 

перемовлялись, інші на ходу 
щось записували в зошити. Я 
мовчки стояв осторонь.

— Людо, швидше збирайся, 
— гукає з порога Римма Лан- 
ська. — Через десять 
почнуться збори.

— А ти, Володю? — 
осіклася. — Забула, 
вже не комсомолець.

Збори. Мене сьогодні впер
ше не покликали на них! Стур-

хвилин

і нараз 
що ти
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ко- 
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знімку: «В. І. Ленін». Автолітографія. 1968 р.
Фото АПН.

„Молодий комунар

ви- 
подола-

Художник 
новим портретом В. 1. Леніна.

Художник продовжує працювати над створенням обра
зу великого вождя пролетаріату. Ним задумана велика 
картина, яку він закінчить до 100-річчя з дня народжен
ця В. І. Леніна.

На

О. І. Лактюнов щойно

ІЛЛІЧ
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Іванченко
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му пустирі, вже повиростали. 
У спеку людям радість дару
ють. І я завжди зупинюсь під 
ними, прислухаюсь до шепоту, 
пригадаю комсомол ьську 
юність.

За вікнами ніч. Мерехтить 
іскристе сяйво ілюмінацій, і 
рожевий німб жевріє над да
хами. Збори продовжуються.

На одних з таких зборів заро
дилась ідея створити свій оркестр 
Власне, оркестр — дуже голосно. 
Невеличкий для початку колектив 
любителів. Збиралися після роботи

і вчили, вчили... Починали з теорії 
музики і гармонії. Валерій Хиж- 
ияк заходив «тільки послухати», 
як пояснив нам. А через кілька за
нять прийшов з гітарою: «Прий
міть і мене. Хочу грати».

Перший успіх прийшов в новому 
1967 році, коли глядачі гаряче ап
лодували нам. Грав заводський ор
кестр «Дисонанс». Тепер без нас не 
обходиться. Чн молодіжний вечір, 
чи КВВ. 1 коли треба в підшефний 
колгосп поїхати — ми завжди 
перші.

Сиджу на цих зборах, і 
віриться, що я вже 
молець. Нові імена 
ся в списках, нові 
ваються в дружну 
мені так захотілося 
сказати:

—Я не прощаюся 
комсомол! Не можу

Ілліча, — вироби наших кустарів: чорнильний при
бор, свічники, ніж для розрізання книг, ручку, 
прес-пап’є... Коли ми розклали ссе це на його 
письмовому столі, він помилувався ними, захоплю
вався майстерністю умільців, сказав нам, щоб ми 
допомогли кустарям зберегти їх майстерність, але 
не хотів прийняти наших подарунків. «Що ж я сам 
буду ними милуватись, — говорив він, — хан ми
луються всі, треба їх відіслати в музей».

Ці подарунки вождю революції виготовили вправ
ні майстри з гірського аула Унцукуль. Вони стоять

кам і почуттю, відчуваючи, 
щось важливе, велике і нове 
стукало сьогодні в моє життя.

Пам’ятаю випадок. який 
стався в технікумі, невдовзі 
після мого вступу в комсомол. 
Чутка про те, що Славка, мо
го товариша, бачили п’яним 
на вулиці, блискавично облеті
ла всі групи. Мали говорити 
про його поведінку на зборах.

А Станіслав хвилювався. У 
перерві підійшов і сказав мені, 
що боїться.

Стояв перед товаришами, як

бовані, розбіглись з гомінкого 
цеху, посіявши в моєму серці 
смуток. А якийсь невидимий 
ланцюг тяг мене туди, де за
раз зберуться всі. І я пішов за 
всіма. Бо не міг отак одразу 
стати осторонь од них, моїх 
хлопців і дівчат, без яких не 
уявляв жодної прожитої хви
лини.

Приймали в комсомол Юрія 
Бойка з цеху № 1 Трохи збен
тежений стояв він біля столу. 
А я згадав себе па цьому міс
ці. Наче тільки вчора те було, 
а насправді спливло чотирнад
цять літ.

Стояв перед дверима, за якими 
зараз мали вирішити мою долю чле
ни бюро. І боязко, і радісно якось. 
Називають моє прізвище, а воно 
ззучигь дивно, незвично Стукаю 
в кімнату. І бачу тільки очі, бага
то очей, звернених на мене...

А секретар міськкому вже міцно 
тисне мою руку і вручає квиток.

Додому повертався навмисне да
леким шляхом, підкорившись дум

на сповіді. 1 не всі помітили, 
що у хлопця чоло змокріло, 
побіліли пальці, вчеплені в 
спинку стільця. Краще б крізь 
землю провалитись! А комітет
ники «прикручують 
Хтось згадує про 
раптом з залу:

— Це не чесно! 
хороший хлопець...

Олівець головуючого дрібно 
стукає по склянці.

Пробую захищати і я. Розказую 
все, що знаю про товариша. Як і 
недільників не цурається, першим 
на допомогу відстаючим відізветься. 
А в художній самодіяльності хто 
перший? Іванченко. Кому наііпот- 
рібніше було до хворого в лікарню 
піти? Славкові. А вчора сусідську 
дівчинку з дитсадка забрав, бо ма
ма її на роботі затрималась...

— Вірно Володька каже! — під
тримують з залу.

Давно то було. Спливло чотир
надцять літ — немалий шматок 
життя. Що лишив на ньому, іцо 
придбав?

Дерева, які садили на голо

ганку», 
квиток. 1

закінчив роботу над

на столі Ілліча в його робочому кабінеті і кварти
рі в Кремлі.

Дагестанці виконали вказівку Володимира Ілліча: 
зберегти майстерність народних умільців. Не так 
давно працівники Тбіліського філіалу Центрального 
музею В. І. Леніна звернулися до горців з прохан
ням: виготовити для філіалу копію чорнильного 
прибору, який дагестанська делегація подарувала 
Іллічу.

Прохання знайшло палкий відгук. За його вико
нання взятися найкращі майстри Унцукульської 
фабрики. Через деякий час точна копія подарунка 
Леніну була готова. Після того, як художня рада 
Центрального музею В. 1. Леніна прийняла цю ро
боту, вона була відправлена в Тбілісі.

(ТАРС).

не 
не КОМСО- 
з’являють- 
Л10ДІЇ ВЛИ- 

сім’ю. І 
встати й

з тобою, 
, бути осто

ронь від твоїх справ.
Як і раніше, ходжу на збо

ри, буваю присутнім під час 
прийому в члени ВЛКСМ. Там 
моє перше слово молодшим

моїм товаришам про завидні 
грані характеру тих, хто виріс 
у комсомолі.

Завтра хтось новий склада
тиме екзамен на зрілість. Йо
го познайомлять з історією 
комсомольської організації на
шого заводу, розкажуть про 
моїх товаришів. І про тебе, 
Євгене Гоцу.ч, скажуть, що 
добре працював, і про тебе, 
Ігоре Цібірєв, розкажуть, як 
створював танцювальний ко
лектив. Згадають наш «Дисо
нанс».

Певний, що і через 10—20 
років згадають нас, бо тоді 
вже ми і наші сьогоднішні ді
ла будуть історією. 1 мене, як 
і зараз, огорне смуток. Такий, 
як буває, коли лишаєш бать
ківський дім...

І наступного разу мені зно
ву буде не обов’язково йти на 
комсомольські збори. Але я пі
ду... Піду. Бо там мої това
риші, з якими вирішував скі
льки добрих і потрібних всім 
нам справ. Піду вже комуніс
том...

Я вже серед тих, на кого 
давно прагнув бути схожим. 
Це — конструктор нашого за
воду Георгій Клименко, май
стер Олександр Кухар. Пов
сякчас тягнувся до такої 
соти, яку вони давно __
ли. І ось ці люди рекоменду
вали мене до лав партії 
муністів... Роблю ще 
крок. Знаю: він має бути шир
шим і чіткішим. І на це дав 
задатки комсомол.

В. ОСТАПЕЦЬ, 
інженер Відділу техніч
ного контролю Кірово* 
градського заводу 
діовиробів.

М ІЧИЯ невдача н« 
“ 1 сприймалась так бо

ляче, як невдача Лени 
Балачій.

— Кого тоді й прийма
ють у той театральний 
інститут, якщо вже Лена 
не вступила, — дивува
лись вчителі І учні.

Справді, у її талант 
вірили всі. Бо її ви
ступи найкраще сприй
малися і шкільними гля
дачами, і міськими, д 
виступала вона в бага
тьох жанрах: співала, де
кламувала. 
Анатолієм 
імітували всім 
Миронову і Менакера — 
зал гримів від оплесків.

А коли з 
Туранськи/л 

відомих

ІЗ
АР
ТИСТ
КОЮ»

І все ж Лена до теат
рального не потрапила.

Лише через три роки 
вона стала студенткою 
Харківського інституту 
мистецтв. Вже третю зи
му навчається. Але не 
пориває зв'язків із шко
лою. Пише. А коли буває 
на канікулах — заходить.

Та хіба тільки Лена 
підтримує дружбу? А Ва
силь Босий! Наш чудо
вий соліст «Ятрані».

Небагатьом відомо, що 
він починав свій шлях 
саме в десятій школі. 
Його цілком заслужено 
можна назвати засновни
ком танцювального ко
лективу десятої. Дарма, 
що він давно вийшов з 
ії стін, вважається чле
ном колективу, бо керує 
зараз тут студією баль
ного танцю і танцюваль
ним гуртком. Тому, коли 
в минулому році учени
ця цієї школи Таня Чиж 
стала переможцем рес
публіканського конкурсу 
бального танцю, Василе
ві ця подія була такою 
ж радісною, як і для 
всієї школи.

Людмила Циганкоаа і 
Валентина Вербова (ви
пускниці десятої, нині 
учасниці «Ятрані») теж в 
деякій мірі завдячують 
Босому.

У шкільному хорі, тан
цювальному ансамблі, 
драматичному та інших 
гуртках невстигаючих не
має. В музичну школу, 
яка працює на базі де
сятої, теж 
лише учнів, 
добрі й відмінні оцінки 
з обов’язкових предме
тів. І не тому, що на 
дверях висить табличка 
«Крім двійочників». Про
сто в неорганізованого 
учня потягу до прекрас
ного не буде, і не змо
же він раціонально роз
поділити свій робочий 
час.

У десятій школі робо
та поставлена так, що в 
учнів на все вистачає ча
су. Багато з них — учас
ники хорів хлопчиків 
дівчат при Палаці 
рів.

Не так давно 
ському конкурсі 
мольської пісні 
члени жюрі дивувались: 
чому у восьмирічних 
школах не співають 
хлопці. Хтось компетент
но пояснив: у хлопців 
міняються голоси. І ніби 
наперекір цьому на кон
курсі естрадної пісні, 
який відбувся два тижні 
тому, десята школа ви
ставила тріо у складі Са- 
ші Порошина, Слави Де
реша і Колі Пастернака, 
їх голоси прямо-таки за
ворожили всіх. Оцінкою 
ж було присудження їм 
першого місця.

Г. ПРОКОПЕНКО.

приймають 
які мають

і 
піоне-

на мі- 
комсо- 

деякі
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збір його збіль- 
9200 кілограмін, 

що в колі ослі е

ЗНАЙОМТЕСЬ: ІНІЦІАТОРИ ЗМАГАННЯ

діло. Га-

і

■.

ЯЛИНКУ ВІДСВЯТКУВАЛИ

ПАТРІОТИ
ЗДОБУВАЮТЬ
ПЕРЕМОГИ

Доярки розмовляють 
голосно. Це від того, що 
треба перекричати 
відер, дзвін білого 
меня, котрий звучно 
на дно дійниці. Так 
Зараз інакше, 
принаймні тут, на комсо
мольсько-молодіжній фер
мі колгоспу «Мир» Гайво- 
ронського району. Тут 
пахне не тільки парним 
молоком, а й віє сучасніс
тю. Білі труби висять під 
стелею. По них пульсує 
молоко. Здається, що то 
на двометровій висоті 
рухається довга біла хма
ринка. Вона то густішає, 
то стає прозорою. Іде 
доїння.

Доїння _  це час напружен
ня. Потім можна буде поси
діти за книжкою, поговорити 
про свої жіночі справи, по
жартувати. Навіть покепкува
ти над своєю роботою, а. 
добродушно, по-товариськи:

— Щось сьогодні в те( 
Женю, жирність кульгає, 
Рая Алімова до своєї подруги. 
Рая щойно повернулася з ла
бораторії.

— Не може бути! Ось ч за
раз узнаю у Марії Порфирін- 
ни. Ти наглядай за моїми ко
рівками, _ і вона подалась до 
зоотехніка.

Повертається вдавано 
ображена. А очі. світя
ться — сьогодні червоні 
прапорці не зміняться на 
їх дільниці на зелені.

Кінець доїння — дев’я
тий вал виробничого, доб
рого, справедливого шу
му. Потім настає недовгий 
затишок. І в кожного по

являється своє 
ля Крижанюк схиляєіься 
над 
кушем.
Хитруку треба до но
вого року новеньку стін
газету вивісити. Тільки 
сьогодні дівчина сама. 
Олексій поїхав до Москви 
на Виставку досягнень на
родного господар с т в а. 
Дівчата горді за нього. 
Ще б пакі їхній же груп- 
комсоргі

Марія Іванівна Дерев’янко 
любить поговорити про полі
тику. Про що б не йшла мова, 
вона °бо"1‘,зково до військо
вого ПІП.5..ІЯ зведе. Гострим 
осколком лежить в її пам’яті 
війна. Та є ще, крім пам’яті, 
таке, що примушує її розпи
тувати про становище в світі. 
Цс — діти. Бо ж своїми очи
ма бачила ті страхіття у гріз
ні дні.

Марія Іванівна 20 років на 
цій фермі прогосподарювала. 
Зараз підмінною дояркою 
працює. Коли захворіє хтось, 
чи молода дівчина прийде в 
колектив.

великим 
їй

дзвін 
стру- 
падас 
було. 

Інакше,

білим ар-
Олексію

В ленінській кімнаті зі
бралися всі. Діляться сво
їм щастям, чи невдача
ми. Ось Лена Марущак 
сумує: найкращу свою Зі
роньку в ізолятор відве
ла. Захворіла...

— Заздрю вам, дівчата. 
У вас, як в театрі. Що? 
Зовсім не перебільшую. 
Світло є, парове опален
ня, підлога кахельна, кор
ми чудові. А доїльні апа
рати? Ми в свій час на ко
ромислі молоко носили,

бо хіба ж надоювали по 
стільки? Тоді і село Тем
ним звалося...

Так. Дівчатам можна по
заздрити. За 7 місяців во
ни виконали річні зобов'я
зання. Більше 15 доярок 
мають за 3000 кілограмів 
молока. А в Євгенії Круць, 
Раїси Алімової, Марії 
Васьковської вже до чоти
рьох тисяч добралося. Б 
тому, що до кінця цього 
року показники будуть за 
чотири тисячі сягати, всі 
впевнені.

Гомінкі, веселі. Темно
окі і з світлими очима, во
ни по-діловому вирішують 
кожне питання. Колектив 
дружний, міцний — таке 
складається перше вра
ження.

Ну а ферма — рента
бельна?

— Коли економісти під
рахували, скільки коштує 
один центнер молока, — 
розповідають дівчата, — 
то вийшла досить таки 
втішна цифра: на 4—5, а 
то й більше карбованців 
обійшовся він колгоспу 
дешевше, ніж сусідньому 
господарству. Але трудно
щів було багато...

— Чи висока продуктив-

Сторонній, звичайно, здивує
ться, коли побачить, що у тран
сформаторному цеху Олександ
рійського електромеханічного за-

зоотехнік Марія 
Надій молока 

Ось приклад.

вість? 
Семенюк. — 
став вищим. 
Корова-рекордистка Фасоля за 
182 дні лактації дала 4368 кі
лограмів молока, а Красуля 
за 213 днів дала 3254 кілогра
ми молока. Порівняйте цифри. 
Перша свідчить, що при одна
кових умовах догляду корова 
може давати рекордні надої. 
Друга ж _ відстає. А якби ж 
усі корови в колгоспі давали 
молока більше на 1 процент, 
то валовий 
шився б на 
враховуючи, 
420 корів.

Цей один процент дів
чата стараються одержати 
за рахунок поліпшення 
племінних якостей корів. 
Після розтелу групують 
теличок. І тих, що народи
лися від кращих корів, 
-відбирають у спеціальні 
племгрупи. Вони і йдуть 
на ремонт основного ста
да. І зараз, в зимовий пе
ріод, дівчата мають по 
7—8 кілограмів молока 
від корови.

Тридцять дівчат-доярок 
працює на цій фермі. І у 
кожної є таке, чого б ви
стачило на цілий нарис. 
Вони приходять рано і 
йдуть додому пізно. Є пе
редовики і... немає від
стаючих. Може, не завжди 
все й ладиться, та ота

працьовитість витісняє всі 
недоліки.
сваряться, 
так — то й 
Жінки ж...

Я лишаю ферму,'в якій 
повільно ремигає 420 ко
рів. Якщо не брати з них 
165, які в запуску, то 275 
корів сьогодні дали за 
бу 2940 кілограмів моло
ка. Завтра — трохи біль
ше, потім ще і ще. І ще...

Я прощаюся з дояр
ками.

До побачення. Ми ще 
не раз зустрінемося з ва
ми. Не раз зустрінуться і 
ваші колеги з інших ферм, 
ті, хто візьме з ваших рук 
естафету ювілейного мар
шу.

Може, коли й 
А щось не 

сльозу пустять.

Л. ПОПРАВКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Червоне 
Гайворонського 
району.

Найвищі показники у Єв
генії КРУЦЬ (фото вгорі). 
Сьогодні, як і завжди, дів
чата з комсомольсько-моло
діжної ферми разом з секре
тарем комсомольської орга
нізації Віталієм ТРУХ!НИМ 
вирішують одне з важливих 
питань.

Фото В. ЗЕМНОР1Я.

Молодь трансформаторного 
цеху першою виступила за куль
туру і естетику виробництва, за 
егвооеннл комсомольської КО-. 

воду світиться веселковими вог- пилки. Економісти заводу під
рахували, що сьогодні дільниця 
намотки працює один день на 
місяць на зекономленому ізол і- 
ціїїпому матеріалі. Соціалістичні 
зобов’язання, взяті на честь 
50-річчя Ленінського комсомолу, 
були виконані ще до 10 жовтня 
Відгукнулись і на прохання бу
дівників Орсько-Халіловського 
металургійною комбінату. На 
субогпиках та недільниках для 
них було змонтовано 40 магніт
них підсилювачів.

Вже 17 і рудня молодь та ком
сомольці трансформаторного це
ху рапортували про виконання 
річного плану. Ось чому засві
тилася новорічна ялинка на чо
тирнадцять днів раніше.

нями новорічна ялинка. Спалах
нула вона ще 17 грудня.

— Державний план по товар
ній продукції виконано! По ва
ловій продукції теж Взяті соціа
лістичні зобов'язання на 1968 рік 
виконані достроково, — пові
домляє своїм товаришам секре
тар комсомольської організації 
цеху Л Волкова.

Підводячи підсумки напруже- 
праці, зі словами глибокої 

всього колективу 
начальник цеху

НОЇ 
ПОДЯКИ ДО 
звертається
А. Вовненко.

— Сьогодні мені особливо хо
четься відзначити кращих на
ших виробничників: комсомоль
ця Миколу Гриценка, намотниць 
Зіпу Курляєву, Тамару Кисельо- 
ву, Поліну Загрибельну, налад
чика Олександра Чудникова.

I. ШАПОВАЛ ЕН КО.
м. Олександрія.

В один із січневих днів 1961 року серед американських роз
відників, що наводнили Південний В’єтнам, виник перепо
лох. В ефірі була виявлена невідома радіостанція, яка »а- 
кликала в’єтнамський народ до єднання і боротьби за 
визволення країни. Замішання американських розвідники! 
посилилось, коли виявилось, що запеленгована радіостанція 
працювала всього лише в 60 милях від Сайгона. _

«Визволення» _  так називалась радіостанція. З її передач
світ узнав, що в джунглях Південною В єтнаму виникла 
організація Національний фронт визволення Південною 
В’єтнаму (НФВПВ), що об’єднала всіх справжніх патріотів 
країни у боротьбі з американськими агресорами і антина
родним сайгонським режимом. 20 грудня 1960 року створення 
Фронту проголосив «Конгрес об'єднаних сил», скликання за 
ініціативою ряду патріотичних організацій Південною В єт
наму. Історичне засідання Конгресу проходило в селі Бепче 
біля Сайгону, під самим носом південнов’єтиамськнх властей.

У своїй політичній програмі НФВ проголосив, що він 
прагне об’єднати всіх патріотів Південного В’єтнаму, неза
лежно від їх політичних поглядів, для завоювання неза
лежності, демократії, забезпечення мирного возз’єднання 
країни.

НФВ став дійсно масовою організацією, яка об єднала по
над 4 мільйони чоловік. В нього входять представники біль
ше 20 організацій: великих політичних партій, громадських 
та інших організацій країни.

Велике значення для успіху визвольної боротьби мало 
створення Фронтом у лютому 1961 року регулярної Армії 
Визволення, котра успішно взаємодіє з численними парти
занськими загонами. Під контролем Фронту на сьогоднішній 
день перебуває більше чотирьох п’ятих території країни, на 
якій мешкають близько 10 мільйонів чоловік із 14-мільйон- 
ного населення Південного 
В’єтнаму. Збройні сили НФВ 
нанссять все відчутніші уда
ри по ворогові. День у день 
росте їх вогнева міць, вдо
сконалюється бойова май
стерність. Свідоцтво тому — 
недавні атаки патріотів на 
Сайгон, Хюе, Давані та інші 
міста. Тисячі американських
солдатів та офіцерів і їх союзників знайшли смерть на землі 
Південного В’єтнаму.

Зараз багато пенгагонівських стратегів вимушені визнати, 
що «воєнне» вирішення в’єтнамської проблеми потерлі по 
провал. Загарбницька антинародна війна не користується 
популярністю ні в американських солдатів, ні у військ ма
ріонеткових урядів — союзників США. Ось чому солдати 
сайгонської армії нерідко цілими підрозділами переходять 
на бік НФВ. Сайгонськнй кореспондент газети «Вашінгтон 
пост» Брестран писав, що з червня цього року кожною мі
сяця із сайгонської армії дезертирує майже 13 тисяч чоловік.

З метою ізоляції населення від сил НФВ амернкано-сай- 
гонські власті зганяють його в концентраційні табори. Але 
бійці Фронту всюдисущі. Вони проникають навіть в амери- 
кано-сайгонські війська, де під керівництвом інструкторів із 
США добросовісно оволодівають американською військовою 
технікою, після чо.о благополучно зникають.

Поряд з воєнними успіхами росте політичний вплив НФВ. 
У звільнених районах Фронт установив справді народну 
владу, яка проводить демократичні перетворення. Дякуючи 
аграрній реформі, здійснилася заповітна мрія південнов’єт- 
намських селян, що одержали у вічне володіння сотні тисяч 
гектарів землі. Під керівництвом НФВ налагоджується про
мислове виробництво, ведуться важливі іригаційні роботи, 
будуються лікарні, школи. Велику увагу Фронт приділяє роз
виткові національної культури, мистецтва. НФВ має свій 
армійський театр, кіностудію, видає власні газети. Ім’я 
«Визволення» носять інформаційне агентство Фронту та його 
радіостанція.

Зараз на звільненій території Південного В’єтнаму прово
дяться вільні демократичні вибори в революційні органи 
управління — народні ради. В багатьох провінціях і повітах 
вони вже створені. Населення вибрало в них найактивніших 
учасників національно-визвольного руху. Хід виборів пока
зує^ що політичну програму НФВ активно підтримують ши
рокі верстви населення, що саме НФВ _  єдиний законний
представник південнов’єтнамського народу.

Але цю очевидну істину ніяк не хочуть бачити в Вашіпгто- 
ні. Під впливом успіхів боротьби всього в’єтнамського наро
ду і тиску світової громадськості США були змушені припи
нити масові бомбардування ДРВ і згодитися на паризькі 
переговори. Але політичне вирішення в’єтнамської проблеми, 
як цілком справедливо говориться у відозві Секретаріату 
Всесвітньої Ради Миру, переданій 9 грудня представникам 
преси на прес-конференції в Хельсінкі, «можливе лише на 
основі визнання вимог НФВПВ як представника населення 
Південного В’єтнаму».

З року в рік рос ге міжнародний авторитет і визнання НФВ. 
Він підтримує зв'яжи з десятками політичних, громадських 
та інших організацій в багатьох країнах світу. В ряді дер
жав Фронт має свої постійні представництва. Ні на день нежав Фронт має свої постійні 
припиняється активна допо
мога в’єтнамським патріо
там з боку всіх миролюбних 
сил земної кулі. «Всі наші 
перемоги — результат не 
тільки зусиль в’єтнамського 
народу, але й підтримки на
родів усього світу і, голов
ним чином, Радянського 
Союзу», — заявив днями 
глава делегації НФВПВ на 
Міжнародній конференції по 
В’єтнаму Нгуен Дик Ван.

В. КОЛДОБСЬКИЙ. 
(ТАРС).

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

І реки, що мешкають в Англії, недавно влаштували пе
ред грецьким іюсольсівом у Лондоні сидячу демонстра
цію на знак протесту проти кривавої диктатури військо
во-фашистської грецької хунти, проти смертного вироку 
А. Панагулісу, якого звинувачують у «замаху» на пре
м’єра Пападопулоса.

На знімку: демонстранти біля грецького посольства. 
Фото ЮП1 - АПН

ф Муніципальні власті 
Уагадугу _ столиці Верх
ньої Вольти проьелн пере
пис всіх змій, убитих за ос
танній час у місті. Всього 
зареєстровано 2500 отруйних 
змій, що класифіковані за 
ьндо.м і розміром. На думку 
властей, для повної класи
фікації треба убити ще не 
менше 1500 змін.

ф Конкурс краси на знан
ня «Міс Гана 1968 року», що 
пройшов в Аккрі, завершив
ся незвичайною демонстра
цією протесту. Після обран
ня «міс Ганн» у столично
му Центрі мистецтв десять 
інших фіналісток змагання 
прийшли з протестом е ре
дакцію газети «Дейлі гра
фік» і заявили, що призи, 
які венн одержали — пласт, 
масові іграшки. розбите 
дзеркало і стара ковдра, — 
не окупили їх витрат чо 
участі в конкурсі.

ф П’ятдесягнлі гньому 
професіональному мислив
цеві з Ботсвани Вілмоту по
везло. Йому вдалося убшн 
величезного крокодила, дов
жина якого досягала шести 
метрів, а вага — однієї тон
ки. Такого гіганта мисливці 
Африки зустрічають лише 
другий раз. Рекордсменом є 
крокодил, убитий в Уганді 
в 1955 році, його довжина 
дорівнювала семи метрам.

Най дивовижнішим, однак, 
виявилися не розміри тва
рини, а те. що знаходилось 
у нього н шлунку. Коли роз
різали черево крокодила, то 
там були виявлені залишки 
мавпи, зебри і двох козліз. 

(ТАРС).
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ДО 25-Р4ЧЧЯ ЗВІЛЬНЕННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ 

ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

До редакції зайшло двоє. Знайомий уже читачеві Сергій 
Васильович Куликов (про нього ми писали в номері за 5 гру
дня) і високий підполковник.

— Мій однополчанин, Михайло Іванович Каліхов, — пред
ставив товариша Куликов. — Перше бойове хрещення він 
прийняв на КіровоградщинІ, коли звільняли Дівоче Поле. Тоді 
йому було двадцять, він був молодшим лейтенантом, очолював 
комсомольський екіпаж танка. За бої на КіровоградщинІ наго
роджений орденами Червоної Зірки і Вітчизняної війни, двома 
медалями.

Михайло Іванович протягнув потертий журнал бойових дій, 
розповів про бої на КіровоградщинІ, про друзів-однополчан. 
Записи із журналу бойових дій лягли і в основу спогадів 
М. І. Каліхова, які пропонуємо вашій увазі.

О 20 ЛИСТОПАДА 1943 року по 
** 9 січня 1944 року наша частина 

брала участь у визволенні Олек
сандрії, Новгородки, Нової Праги 
і Знам’янки. Під Кіровоградом, 
Уманню, Великою і Малою Вискок» 
за цей час було знищено крупне 
угруповання німців. 160 кілометрів 
а боями і перемогами — шлях на
шої частини за ці дні. За відмінні 
бойові дії в прориві дуже укріпле
ної оборони німців у районі міста 
Олександрії нашій частині при
своїли найменування Олександрій
ської.

19 листопада 1943 року одержали 
наказ: нанести фланговий удар по 
противнику і знищити його на пе
редньому краї оборони, потім ово
лодіти рубежем Байдакове — кол-

імені Шевченка — Тургенєв- 
ка - Дівоче Поле і вивести піхоту 
з дівочого Поля в напрямку Олен 

са20Д₽листопада о 9.00 за сигналом 
серії білих ракет з вихідних пози
цій танки вийшли в атаку, Р Р • 
ли сильно укріплену оборону про
тивника в районі П°ле
хутір Байдаківськнй. Ворог чинив 
упертий опір артилерійським, міно
метним, і особливо КУЛСМЄТНИ" КІ нем. Наша піхота, несучи великі 
втрати, просувалась вперед слідом 
за танками. Від шквального п00. 
лерійсько-мінометного вогню про 
тнвника несли втрати і танкісти 
Зачепившись за околиці населених 
пунктів Дівоче Поле, Золотарівка, 
хутір Байдаківськнй, Байдакове, (Иьник, наші танки зім’яли вог
неві точки противника, а піхота 
остаточно визволила *х. У цьому 
бою було знищено і захоплено де
в’ять протитанкових гармат, само
хідну зенітну установку, мінометну 
батарею, до двадцяти вантажних 
машин, дванадцять коней з В0’Л*,,‘; 
Безславно закінчив своє існування 
штаб 1-го батальйону 315 піхотного 
полку німецької армії; його доку
менти потрапили в руки нашого 
командування.

В цьому бою особливо відзначи
лись комсомольські екіпажі лейте
нанта Несмашного та молодшого 
лейтенанта Халімова. Після бою 
вони пропали без вісті. Але 22 лис
топада доля їх з’ясувалась. Обидва

танки під час атаки села Дівоча 
Поле, захопившись боєм, обійшли 
противника з лівого флангу і вдач 
рили в тил, передавили гусеницям# 
майже доту піхоти, 2 ПТГ і само» 
хідну установку, посіявши своїми 
діями велику паніку серед порогів, 
Прорив смільчаків успішно вико, 
ристали наші танки, що били з 
фронту. Раптом ворожий снаряд - 
влучив у танк Несмашного. З пгь £ 
лаючого танка вискочили радист і 
заряджаючий. Командира і водія 
не було. Тоді радист старший 
сержант Козирєв ускочив у відкрц, 
тий люк механіка-водія і побачив 
що старшина Литвиненко смертелщ 
но поранений. Швидко почав його 
витягати з палаючого танка, алй 
не встиг — від вогню стали рватись 
снаряди, Обидва герої більше нб 
Повернулись в частину.

Повертаючись з тилу ворога, екі
паж лейтенанта Халімова втратив 
орієнтировку. Командир вийшов з 
танка уточнити місце знаходження. 
'В цей момент куля німецького 
снайпера нанесла смертельну рану

21 листопада наша частина при! 
довжила наступ, закріпившись на 
зайнятих ' позиціях. У результаті 
бою знищили близько взводу піхо„ 
ти противника, два ПТГ з обслу- 
гою, захопили п’ять транспортних 
машин, два склади з продоволь
ством. Шістнадцять німецьких сол
дат і офіцерів потрапили в полон, 
Наші втрати були незначними.

В цьому бою відзначились ком-

Лапаті сніжини витанцьо
вують на синьому крилі 
ранку. На клавішах східців 
оживає ранкова мелодія 
кроків. Гуртожиток гуде, як 
вулик. Дівчата поспішають 
прибрати свої ліжка, загля
дають у кожну шпарку. Ад
же за станом їхнього житла 
слідкує санітарна комісія. 
Комісія дуже серйозна. До 
її складу входять лише... 
хлопці, які прискіпливо пе
ревіряють, чи политі квіти, 
як застелені доріжки, чи не 
брудно в кімнаті. Потім ви
ставляються оцінки. Найви
ща оцінка, звичайно, п’ятір
ка. Щоправда, заробити її 
нелегко.

О восьмій годині — ліній
ка. Звітують чергові, роб
ляться оголошення. Потім 
— сніданок і заняття.

Світлі і затишні аудиторії. 
Над конспектами зосеред
жено притихли учениці. З 
різних куточків нашої об
ласті вони з’їхалися сюди, 
щоб через рік сісти за кер
мо трактора. Є в училищі 
дівчата й з інших областей. 
Наприклад, сестри Валенти
на і Людмила Савченко 
прибули із Черкащини.

Майбутній трактористці 
треба багато знати. І тому 
нас не здивувало, що разом 
з такими дисциплінами як 
«Трактори», «Сільгоспмаши
ни», «Креслення» стоїть 
«Естетика».

Дзвоник підіймає зелені 
кришки парт і виповнює ко
ридор гучними голосами.

Час дозвілля в училищі 
не гається марно. В просто
рому читальному залі біблія 
отеки можна погортати 
улюблений журнал, знайти 
потрібну літературу. Для 
аматорів сцени такі години 
перетворюються на репети
ції. Зараз у самодіяльних 
артистів гаряча пора. Адже 
скоро Новий рік. Драмгурт- 
ківці під керівництвом Т. А. 
Чукіної готують новорічну 
програму «Міс ячний 
старт».

РЕПОРТАЖ
З БОБРИНЕЦЬКОГО ТД ПГПГ О ТТ А X. Е? к к
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В актовому залі вечір пе
реливався веселкою бар
вистих національних костю
мів. Танцюристи Галя Бар- 
кар, Володимир Жорновий, 
Раїса Яценко та інші «від
шліфовували окремі рухи...

Не забувають майбутні 
механізатори і про спорт. 
Працює тут кілька секцій. В 
повазі волейбол і баскет
бол.

Коли ми виходили з при
міщення училища, то знову 
зустріли Людмилу і Вален
тину Савченко.

— Важкувато навчатись, 
дівчата? — запитали.

— Якщо не лінуватися, то 
не дуже.

— А як ваше життя, чи 
не нудьгуєте?

— Ні. Життя наше на 
«5»...

В. ГОНЧАРЕНКО, 
в. ковпак;, 

спецкори «Молодого 
комунара»!

На фото: ліворуч — учасники 
танцювального гуртка на репе
тиції; вгорі — дівчатам сьо
годні поставили п’ятірку; ВНИ
ЗУ — в читальному залі сестри 
Людмила і Валентина Савченко.

Мудра штука
інтер‘ер

Ви одержали нову квартиру. Минули пер
ші години радості, і починаються звичайні 
турботи новоселів. Як обставити? Складаєте 
всією сім’єю список всіх отих стільців, столів, 
шаф, які вам треба купити. Ось все це ви 
вже завезли — і тут починаються справжні 
муки: як розставити все так, щоб нічого не 
заражало і в той же час було під рукою?

Ви хочете обов’язково помістити стіл біля 
вікна, і тут потрапляєте на одчайдушний опір 
дружини.

Якось я заходжу до своїх знайомих. Шура 
і Віталій щойно одержали однокімнатну квар
тиру. Я не потрапила на той момент, коли 
вирішувалося, де чому стояти. В кутку біля 
вікна — телевізор. Перед ним — низьке 
крісло. А під протилежною стіною — комбі-

нованнй 
передачі 
кільком 
торшер.

»кімнати.
сн.іля — І він розміститься посередині.

— Як у вас просторо і зручно! ,
— А чого то нам коштувало? — похитав 

головою Віталій. — Скільки журналів переки
дали, щоб вирішити, як обставити одну кім
нату. Вона у нас 1 вітальня, і їдальня, і 
опочивальня.

А чому б, думаю, не одержати таку кон
сультацію там, звідки нові меблі переїздять, 
в наші кімнати? Чи, скажімо, в бюро добрих 
послуг?

Бюро добрих послуг на вулиці Тімірязєва.
— У вас є консультант ро інтер’єрах? —■ 

звертаюся до завідуючої К. І. Ковнер.
Здивований погляд.

У пошуках відповіді йду в фірмений мага
зин «Меблі», що по вулиці Уфімській.

В широких вікнах — малюнки інтер’єрів. 
Над ними небагатослівна пояснююча таблич
ка: «Естетика побуту». Полегшено зітхаюі 
«Тут, мабуть, скажуть нарешті, що-небудь 
врозумлнве».

диван. При такому розміщенні теле- 
можна дивитись як одному, так і 

одночасно. Біля узголов’я дивану ->• 
Стіл стояв асиметрично до центра 
Коли прийдуть гості, невелике зу-

Велика зала магазину розділена шторами 
на сектори, що мають імітувати кімнати. Во
нн захаращені стільцями, шафами, матра
цами, телевізійними столиками. Та ось в од
ному такому секторі стоїть повний комплект 
«еблів Звертаюсь до завідуючої магазином 
в. І. Єфімової:

— Хто з таким смаком оформив кімнату? У 
вас є художник по інтер’єрах?

— Ні. То наш столяр, Скороход Вова, спо
чатку збирає оті столи, шафи, а потім уже 
розставляє їх.

Як кажуть, коментарі зайві. Законодавець 
сучасного інтер еру — столяр. Але треба від
дати йому належне — смаку в нього не боа- 
кує. А могло ж бути гірше. Та Віра Іванівна 
оптимістично заспокоює: Іванівна

— Незабаром ми обладнаємо дві 
кімнати.

— Коли ж те диво буде?
— Скоро, — стверджує завідуюча 

уточнює, — через рік.
— ?!
Наступний візит — самій фірмі 

£лв не ви”внлось спеціаліста 

гель люб’язно погодився розповісти якщо не

показові

і тут же

«Меблі», 
них 'їнж««" й •

про інтер’єри, то принаймні про моду на меб- 

яі~мДп^»ДНІШНМН зараз вважають полірова- 
піній ;ЛіжлпиНН* тонів строгих геометричних 
лппЛ» Ф°.рм-. Але> незважаючи на моду, ма- 
ми саІ<₽ЄНвіпК МНгТН. СТають більш привітна- 
ми саме ВІД меблів СВІТЛИХ ТПНІП НппикНЙ 
попит на комбіновані меблі, вони зручні' як НИХ МНя0Гг±РтИТНИ^ КІМН«’ Та” « іля вели- 
МУ пппГЛ?» Ьгк ровоградцям У майбутньо- 
кати°п1пвп!Ла м?бльова Фабрика почне випус- 
закГнчує И “с:.ТМ1гелОь6‘НОВаН‘ гара,тУрн’ ' 

«ппи3»!!»0^ ВЖе в котре чую обіцяючі едова: 
ми ” ’ ^К°р0>’ <6уди- Та "РО естетику

?Р ° 3ара3’ СЬОГОДНІ. Значить і 
ЬО’ОДНІ, і завтра новосели гортатимуть жур

нали в пошуках сучасних інтер’єрів. А там, 
Де вони могли б одержати поради чи кон- 
^Ультаці; з цього приводу, табличка «Есте- 
ппм Побуту» В соромливій безпорадності 

рнкрнває безладно розставлені стільці, сто
ли, шеренги шаф та сервантів...

м. Кіровоград, •
О 5АСЕНК0.
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:051ольцІ третьої роти: старший 
ейтенант Бондаренко, молодші 
Лейтенанти Волков, Бірюков та ме- 

іанік-водій Лебедев. З винятковим 
вмінням і хоробрістю розтрощивши 
50ТНЄВІ точки і живу силу ворога, 
ВОШІ першими вийшли на нові ру« 
бежі І трималися до приходу ос
новних сил полку. Безприкладний 
героїзм Проявив тоді сержант Ле- 

ГЗедев. Він на ходу зумів збити по- 
лум’я з палаючого танка І продов
жував виконувати поставлене зав« 
дапня.

Притиснений противник в перед- 
смертній агонії стягував резерви 
живої сили і техніки. Щоб зупини
ти наш наступ. Та намагання були 
марними — наші війська визволяли 
пункт за пунктом, місто за містом.

У бою за Косівку ЗО листопада 
командир взводу танків молодший 
воентєхнік комсомолець Могунов 
Андрій Федорович, пішовши в ата
ку, потрапив в оточення і вступив 
п бій з десятьма танками против, 
пика. Чотири хрестаті танки він 
перетворив в палаючі свічки.

Командир танка молодший лей
тенант Волков прорвався на околи
цю Бандурівкн і підпалив три ні
мецькі танки. Тут же підбив два 
бронетранспортери і гармату. Вже 
в самому селі ворожий снаряд влу
чив у машину Волкова. Стікаючи 
кров’ю від смертельної рани в ле
гені, він не залишив танк і привів 
його в розташування наших частин.

Два ворожі бронетранспортери

aÄÄ"1 Мкщ,
ОІй'розгоЖса ’««««»И»
Диківка і СтаопЛ населен1 пункти 
тнвник кин?1Р » аСКСандр1вка- п₽°- 
піхоти з восьми т->гаку батальйон 
самохідними гармІтзНмиМП! трьома 
годинного боїп яЛтами-, Після три
буна відбита0 іьКа від ц,1х с,л 
грудня в птя'г. Надвечір шостого 
надцять німен*^ ЗНопу ПІШли Два- 
короткий * Ких танк,в- Б|й був 
Ворог відступив.3 ТаНКН п,дбили’ 1 

«орстоких2боїпРиУ->ДН? в РезУльт>ітІ 

ник- піІЇ Ів *• Левченка. Против-

■ йа“’,а 
атизман ми таки визволили. 

старшийАНЛаРОТИ сеРеДніх танків 
н? CBn₽Mv Й«ТЄНант Щукін перший 
тизман &.JrHKy ув1Рпався в Ба- І”» ninrSсобн<;то знищив «пакте, 

піста nnLсамохіднІ гармати,
бїла яіп».Ьп°ГО бою иаша частина

4 січня имл13 Иа ВІДп°чинок. 
здійснити 1 мя року Одержали наказ 
кам’янки м РШ через Вершино- 
КозипК НовоанДР‘ївку, Ольгівку, 
«уозирівку, переправитись через Ін-

Позавчора...
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.«У СВІТІ ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Віктора Коптілова, яка нещо- 
видавництві «Веселка». Що

КРИЛАТИХ СЛІВ»
Таку назву має книга 

давно вийшла друком у 
таке «донкіхотство», що це за «лицарі без страху і до
гани», що таке «потьомкінські села», звідкіля взялися
Вислови «кінці у воду», «сміливість, ще раз сміливість 
і завжди сміливість» та інші, можна дізнатися, прочи
тавши то цікаву книгу.

Але книга має не лише пізнавальний інтерес. Крилаті 
Слова допомагають нам краще уявити якусь людину, по
дію чи предмет, допомагають економніше і влучніше 
Схарактеризувати явища життя. Щоб правильно корис
туватися влучними висловами і виразами, потрібно їх 
знати, потрібно розуміти їх зміст, ситуацію вживання.

Відповідь на всі ці й подібні питання знайде читач у 
книзі В. Коптілова. Щоб легше було знайти потрібний 
Вислів, автор об’єднує пояснювані ним. крилаті слова 
у вісім хронологічно-тематичних груп: «Сім чудес світу», 
«Крила Ікара», «Ганнібалова клятва», «Мир хатам, вій
на палацам!», «Живуща вода», «Караюсь, мучусь.., але 
не каюсь!», «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», «Молода 
гвардія». . _ .

Як видно з цього переліку, в книзі зібрано крилаті 
слова з античної літератури, .з літератури середньовіч
чя з творів українських і російських письменників, з 
праць класиків марксизму-ленінізму, а також вислови, 
відомих полководців, діячів науки, культури. подано

Для зручності користування в кінці книги подано 
алфавітний покажчик крилатих висловів. _„ппж.

Книга Віктора Коптілова, вдало 1лЮСТР°вана ■. 
ником Олександром Шоломієм, пРипаде д° дУі піоне0. 
чам різного віку. Вона може бути викориКОписним 
вожатими, і вихователями у їх роботі, буд Р 
посібником для учителів мови й літератур , у

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ.

У СВІТІ ЦІКАВОГО

„Молодий комунар“

М. КЛЛ1ХОВ.

гул І зайняти позиції на підході до 
Кіровограда.

5 січня о восьмій годині почалась 
сильна артилерійська підготовка по 
всій ділянці фронту в районі Вер« 
шинокам’янки. Артпідготовка три« 
вала ЗО хвилин. О 10.30 танки полку 
вийшли із Вершннокам’янки на ви« 
хідні позиції І о 16.00 пішли в 
атаку на Новоандріївку. Увірвав« 
шнсь в село з північного сходу,

„ЮНІСТЬ“
ЖУРНАЛ
БУДІВЕЛЬНИКІВ
У вересні 65-го року учні 

Олександрійського міського 
профтехучилища № 5 зустрі
лись з відомим гірником Ге
роєм Соціалістичної праці 
М, Т. Чирвою. Цікаво розпо
відав Михайло Тимофіііович 
про гірничу справу, про свій 
трудовий шлях. Учні висло
вили бажання частіше зуст
річатись з цікавими людьми.

_На комсомольських зборах 
обговорили це питання і ви
рішили 
журнал. 
«Юність» 
журналу — рада, в якій 
по два представники 
кожної комсомольської гру
пи. Раду очолює викладач 
естетичного виховання М. С. 
Корнієнкб.

Як правило, «Юність» має 
п’ять сторінок. Перша при
свячується певній політичній 
події або знаменній даті. 
Вона, по суті, і визначає 
напрямок випуску, його ха
рактер. Так, вересневий і 
жовтневий номери розповіда
ли про комсомол, його слав
ну історію.

Рада журналу намагається 
запрошувати цікавих людей. 
Па його сторінках виступа
ли колишній петроградський 
робітник П. Вальков, який 
мав щастя бачити Ілліча, 
колишній партизан М. Яиен- 
ко, один з перших комсо
мольців Олександрії В. Ком- 
лик, колишній льотчик Ге
рой Радянського Союзу 
О. Туйгунов, комсомольці 
Семенівсько - Головківсько- 
го вуглерозрізу та інші. 
Запрошувались, звичайно, і 
будівельники: штукатур, ка
валер ордена Леніна 
Н. Олійник, вихованці учи
лища: майстер В. Маленчен- 
ко, муляр Г. Галон, недавно 
нагороджений медаллю «За 
трудову доблесть».

24-й випуск усного журна
лу був присвячений труду, 
революційним, бойовим і 
трудовим традиціям радян
ського народу. Учениця Та
мара Левченко розповіла 
про красу праці, про людей, 
які з честю носять високе 
звання робітник.

Наступна сторінка — «На
ші герої-земляки». Учениця 
Євгенія Лобортас розказує 
про уродженця Олександрій- 
щини Маршала Радянського 
Союзу П. К. Кошового. По
тім виступав колишній ар
тилерист, нині машиніст 
екскаватора Семенівського 
вуглерозрізу Д. О. Белола- 
потков.

В кінці журналу — -пісні 
Аркадія Островського, які 
так любить радянська юнь.

У планах ради журналу— 
цікаві зустрічі, розповіді 
про людей праці, про героїв- 
земляків.

А. УРБАН.

випускати 
Назвали 
Керівний

усний 
його 

орган 
є 

від

5 стор

рволоділи центром і південно-захід
ного околицею села, витіснивши 
противника на південну околицю. 
В результаті бою було захоплено і 
Знищено п’ять гармат, стільки ж 
кулеметів, два танки, три авгома-

г’ (шини, два продовольчих І стільки ж 
речових складів. Вогнем із танків 
зірвали два склади боєприпасів, 
знищили близько двох взводів пі
кети.

Лейтенант Єрмолаєв підбив два 
танки противника, дві протитанкові 
Гармати, зірвав склад з боєприпа
сами. Коли був підбитий його танк, 
лейтенант взяв на себе команду
вання піхотним підрозділом, що 
втратив командира в бою.

6 січня 1944 року одержали наказ 
розвинути наступ по маршруту Ка- 
зарня _ Кандоурове — Підмогиль. 
не — Осиковате — Новомнколаїв- 
ка — Грузьке _ Вільний Гай — 
Новопавлівка, де зосередитися до 
четвертої ранку 7-го січня з тим, 
Щоб перерізати комунікації против
ника. Колона виступила „ 2‘..22 
6 січня. Коли підходили до Осико- 
ватого І Водяного, ворог почав 
артобстріл, в дію включилась його 
авіація, під її прикриттям фашис
ти невеликими групами танків, пі
хоти на бронетранспортерах пішли 
в атаку. Довелося швидко прийня
ти бойовий порядок і вступити в 
бій. Ворог чинив великий опір, але 
ми таки досягли Водяного. Продов
жуючи розвивати наступ, 8 січня 
наші танки досягли радгоспу.

о 24.00

Слід відзначити комсомольця 
командира танка молодшого лейте
нанта Стукалова, По дорозі з 
Грузького на радгосп, коли він пе« 
ресікав залізницю, Ворог кинув А 
атаку 4 танки і 3 бронетранспорте
ри. Молодший лейтенант Стукалов, 
відбиваючи атаку, знищив три тан
ки. Його машина теж була підбита, 
не могла рухатись; Стукалов про« 
довжував вести вогонь по противни
ку з місця, чим допоміг роті ПІХОТИ 
виконати своє завдання. За цей бій 
Стукалов був нагороджений орде
ном Вітчизняної війни II ступеня, 
а командир башти — орденом Чер. 
воної Зірки.

Досягнувши радгоспу і відбивши 
контратаки противника, перший 
ешелон полку одержав наказ уві
йти до складу танкової групи пол
ковника Крічмана і вийти в рейд 
по тилах противника. Завдання по
лягало в тому, щоб обійти Кірово
град, перерізати шосейний шлях 
Кіровоград — Первомайськ, досяг
нути Малої Виски і цим полегшити 
частинам 1 з’єднанням взяття Кіро
вограда з фронту.

У результаті сміливого рейду в 
тил ворога 1 вміло здійсненого об
хідного маневру створилась можли
вість частинам, що наступали на 
Кіровоград, звільнити його 7 січня.

ЛК КАЛІХОВ, 
учасник звільнення Кірово- 
градщинн від німецько-фа
шистських загарбників.

і

І

БІБЛІОТЕКА АВТОГРАФІВ
_ _____ f___ _ _ ЛпптйПЄЬКНМ ПОЧУТТЯМ.

Близько 400 томів з ве'311’кв°2Ов!рІаЙН«Сергеева, 
теки тваринника Івана Пайммяшево, пода- 
жителя псковського села Кара кімнат бу- 
ровані йому авторами В однії бібліотеку, 
динку, відведеної спеціально п д докЛадне 
зберігаються не тільки книги, а ИКДМИ. Тут 
листування їх власника з пипсв"е(”а Соболева, 
листи Михайла Шолохова, Лео д листах 
Антоніни Коптяевоі. А на. * Упо ”клад, напи- 
книг можна прочитати такі, н Р кому другу 
сч: «Великому любителю книг 
письменників Іванові Павловн іу Р ____

добру пам’ять з братерським почуттям Еду- 
апч Межслайтіс», «Іванові Павловичу Серге
еву для його бібліотеки. Самуїл Маршак».

Збирати книги з автографами авторів 
Сергеев почав ще до Великої Вітчизняної вій
ни Приводом стала зустріч з Олексієм Тол
стим, який подарував йому роман «Хліб». 
Юнацьке захоплення збереглось на все життя. 
Тепер бібліотекою І. П. Сергеева широко ко
ристуються жителі села. (ТАРС).

її АД ІНГУЛОМ зупинила- 
ся середнього віку лю- 

§ина, задивилась у воду, 
відти, з глибини, з-поміж 

крислатих верб, виглядає 
шматок осіннього неба. 
Тихо над Інгулом. Інколи 
налетить вітер, зірве з 
верби жменю пожовклого 
листу та й жбурне у воду. 
Закружляють листочки, 
заметушаться, та враз 
заспокояться І попливуть 
згадками за водою.

...Коли в людині пробу
джується художник?

З дитинства йому пам’я
таються ласкаві материні 
очі та мозолясті батькові 
руки, що перекидали гній 
вилами, майстрували 
щось у повітці, а іноді — 
брались за скрипку, що 
висіла над синовим ліж
ком.

— Тату, чому ви все 
сумної граєте?

— Бо душі в ній більше, 
— казав батько І додавав 
незрозуміле, але автори
тетне: — Лірики!

1 тільки на весіллях грав 
гопаки. ’

Скрипка й досі висить 
над Броніславовим ліжком. 
Як згадка про батька. А 
може, — й про дитинство.

Було в дитинстві голу
бе-голубе небо. І квіти. 
Багато квітів за селом. А 
ще була у хлопця мрія: 
аби зібрати усю красу оту 
та й покласти на підвікон
ні, де мати калину кла
дуть.

Коли в людині пробуд
жується художник?

Кажуть, що кому пота
ланило в дитинстві спійма
ти сонячного зайчика, той 
все життя тягнутиметься 
до сонця,..

Броніслав Олександро
вич Домашин народився в 
селі Острівці, що в Ком- 
паніївському районі, в 
1927 році. Через сім років 

. пішов до школи, а ще че
рез сім розпочалась вій
на. Пізнав хлопець і поне
віряння, 1 голод, бачив І 
кров, і сльози, і заграви 
від палаючих осель. В сім
надцять — взяв до рук 
гвинтівку.

...Мило, рушник та ко
робка фарб — от і весь 
солдатський скарб за пле
чима. Друзі потисли руку, 
і вісім років солдатського 
життя позаду. В клубі за
лишив кілька копій з ро
біт любимих художників. 
У вільний час робив, мрі
ючи, аби усю красу оту...

У 1952 році Домашин 
поступив на живописне 
відділення Одеського ху
дожнього училища імені 
М. Б. Грекова. Працював 
багато. Набував не тільки 
професійної майстерності, 
а й знань з основ історії 
мистецтва. З викладачів 
найбільше враження на 
Броніслава справив Л. 
Мучник — переконаний 
реаліст, який навчав сту
дентів кожен пошук роз-

починати і кінчати дійсніс
тю.

1957 рік. Молодий ху
дожник Б. Домашин став 
учасником республікан
ської виставки дипломних 
робіт. Його робота — 
«Колективізація на Кірово- 
градщині» — була відзна
чена жюрі. З цього часу 
Домашин проживає і пра
цює в Кіровограді.

...Етюди, етюди. З кож
ної поїздки по містах і се
лах України художник 
привозить ці короткі лі
ричні сповіді. Він вивчає

Виставка підвела підсу
мок десятирічної роботи 
художника. Коли все зі
брано разом, краще вид
но І те, що зроблено, і 
те, що можна зробити. 
А новий задум вже запо
лонив душу митця. Попе
реду славний ювілей Ле
нінського комсомолу, і 
Домашин вирішив відзна
чити його новим твором.

...Основна концепція 
твору з’явилась зразу. 
Але в деталях... Зроблено 
ескізи олівцем, олією. Ви
пробувано різні варіанти.

СКРИПКОЮ
землю, котру любить 
змалку, слухає пісні свого 
народу, замальовує архі
тектурні пам’ятники чи ха
рактерні куточки місце
вості, шукає кольори сте
пу. Можливо, це і дало йо
му те відчуття рідної зем
лі, без якого були б не
можливі ні «Катерина», ні 
«Заповіт».

Працювати над шевчен
ківською тематикою — 
робота надто складна. Тут 
потрібне не тільки глибоке 
розуміння твору, а й 
уміння дати його живопис
ну інтерпретацію, уник
нути повторень. Оригі
нальне полотно художника 
задумане як епічна карти
на похорону Кобзаря. Не
скінченні ряди людей пря
мують за труною, вкри
тою червоною китайкою. 
І на всьому шляху стоять, 
схиливши голову, прості 
трударі. А попереду тру
ни — велична й нескорена 
жінка в українському 
вбранні несе на витягну
тих руках бандуру. В ній 
стільки материнської скор
боти і гордості за свого 
великого сина, що віриш 
у майбутнє цього народу: 
то сама Україна несе по
переду поета його без
смертну пісню.

...Коні... Він довго носив 
їх в душі, як викохують у 
серці пісню про степ, той 
безмежний степ з козаць
кої думи. Ось він — на 
полотні. З високими тра
вами, з запашним вітром, 
з мелодією, створеною 
безліччю невидимих істот.

І коні. Ці степові красе- 
ні. Вони ніжно голублять
ся, поклавши голови одне 
одному на гриви. А вечір 
кидає голубі тіні, видов
жує силуети, і ось вони 
вже ніби вічні символи во
лі стоять на тлі золотаво
го неба.

А він шукав того єдиного 
штриха, який перетворює 
задум у художній твір. 
Так народився «Комсо
мольський дозор». А по
тім...

Потім були вітання, 
дружні потиски рук і оп
лески.

— В галузі образотвор
чого мистецтва премія 
імені нашого земляка 
Юрія Яновського присуд
жується Броніславу Дома- 
шину за картину «Комсо
мольський дозор».

Знову привітання, і. зно
ву оплески. А він стояв 
розгублений, трохи здиво
ваний, ніби й не усвідом
люючи, що все це даро
ване йому. Йому, який зу
пинив на полотні пісню.

Творчий доробок Б. До- 
машина великий і багато
плановий. Адже є в нього 
і пейзажі («Інгул», «Степ», 
«Дендропарк» та ін.), є 
портрети («Герой Соціа
лістичної Праці Л. Бер- 
шадська), є героїко-тема- 
тичні твори («Зоя Космо- 
дем’янська», «На захист 
Вітчизни»), є й побутово-іс
торичні («На заробітки») 
тощо. Але над якою б те
мою не працював худож
ник, твори його пройняті 
тонкою лірикою і пісен
ністю. Ось чому ми може
мо сказати про них, що 
вони зрідні поезії.

...Над Інгулом зупини
лася середнього віку лю
дина, задивилась у воду. 
Вітер, з’явившись знову, 
ніжно розчеше голубу ко
су річки, і фарби дня, що 
тільки-но відбивались на 
її дзеркальній поверхні, 
підуть раптом блискітка
ми у незвичайному танку. 
Людина стискає поручні 
мосту:

— От, якби усю красу 
оту...

Б. КУМАНСЬКИЙ.
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ЗОРІ
з

нелюдський

Але... Хіба він не 
Хіба він не знає,

— То не хмари в небі, — 
сказав мені якось один ді- 
ДУСЬ,— Онуки мої...

Дев’ять їх було у старо
го. І всіх спалено фашист
ськими катами. Та навіть 
попіл ожив. Піднявся в не
бо, полинув над рідну Ми- 
ронівку хмаркою, хлюпав на 
сади і колосся голубим до
щем.

І тоді зеленішає трава. 
Квіти ясніше тягнуїь пелю
стки свої в чисте небо. Бо 
то не просто зелені пасма... 
Проросли, думи, воскресли 
надії визволителів Мнронів- 
ни, яких більш трьох сотень 
впало І... більше не підвело
ся.,. Кажуть, за наше село 
був такий бій, що земля го
ріла і небо стало чорне від 
диму і пороху.

Пломінні зорі горять ка
линою.

Вчора я знов зустріла 
Пестіну Кошман. Посивілу 
жінку, яка стояла біля 
братської могили. Схилена 
голова, покрита теплою ху
сткою, немов вкарбувалася в 
постамент...

Потім жінка вийшла на 
дорогу, що виходить з села. 
Та й була одна серед степу: 
безмовна, згорьована мати.

— У неї не повернулися з 
війни п’ять синів, — сказа
ли сусіди.

І мені стало страшно.
Метнулася з двору, вже й 

околиця села за плечима, а 
жінка, мов у воду канула... 
Один тільки вітер кружляв 
самотніми сніжинками, танув

на щоках гарячими крапель
ками.

Сивий вітер.
Білий сніг, як жіноче го

ре.
І наша Миронівка. Заквіт

чана садами, цілована вік
нами сонячними, заколисана 
піснею Миронівка.

— Не треба сліз, матері,— 
шепочуть мої подруги.

І рушають в дорогу. Роз
шукують імена невідомих 
витязів, які своїми грудьми 
боронили наші степи.

Голубі і блакитні конверти 
полетіли в різні куточки 
країни. А згодом і на адресу 
нашої школи стали надходи
ти теплі рядки. «Щиро вдяч
ні вам, червоні слідопити, 
спасибі...» — так починає
ться кожен лист. З тих 322 
воїнів, які звільняли Мнро- 
нівку й загинули смертю хо
робрих, ми розшукали вже 
19 сімей. Багато рідних ко
лишніх солдатів приїздило 
до нас.

і знову під пломінкі зорі 
лягали вінки квітів. З рук 
першого комсомольця села 
Савн Артемовича Олещепка, 
першого ватажка комуністів 
Івана Гнатовича Гончарен
ка, з долонь посивілих вдів, 
з наших рук...

Я ніколи не чула гармат
них пострілів. ,

Але бачі®а сльози. І золо
тистий колос, схилений пе
ред калиновою зорею віч
ного обеліска.

Олена БЕНДЕР.
с. Миронівка 
Кремгесівського району.

землі

кали-

ГРАНІТУ
Я НІКОЛИ не чула гар

матних пострілів. На
віть справжнього кулемета 
не бачила. Але не раз пере
до мною виростали п’яти
кутні зорі... Одні вирізані з 
металу, інші — витесані з 
граніту. Теплі черпоні зорі 
на братських могилах, якими 
так щедро всіяні наші сте
пи. їх ні сніги не заміта
ють, ні люті буревії не ру
шать. Стоять вони гордо, як 
стояли визволителі 
рідної.

Пломінкі зорі горять 
ного і побіля нашого 
І в самій Мнронівці.

Партизани

1919-го
Цей знімок нещодавно 

передав Кіровоградсько
му краєзнавчому музею 
Омелян Володимирович 
Драненко (на фото він у 

першому ряду в центрі з 
цигаркою), уродженець 
«ела Креснополки Мало- 
•исківського району.

Напередодні революції 
Омелян Володимирович 
працював на цукровому 
заводі в Малій Висці. Ко
ли влада перейшла до 
Рад робітничих і селянсь
ких депутатів, під керів
ництвом москвича більшо
вика Бичкова на заводі бу
ло створено загін для бо
ротьби з бандами. Дра- 
ненко став його бійцем. 
Довелося йому брати 
участь в сутичках з банди
тами Марусі, Махна, Гри- 
гор’єва, партизанити.

Восени 1919 року парти
зани, що діяли на терито
рії нинішніх Кіровоград
ської і Черкаської облас-

гей, влилися в Таращансь- 
кий полк. Напередодні тієї 
події і було зроблено зні
мок. Праворуч у військо
вій формі — політрук від 
Щорса. Його прізвища чи 
навіть імені О. В. Дранен- 
ко, на жаль, не пам’ятає, 
як і не пам’ятає імен пар
тизанів. Можливо, дехто 
пізнає себе і відгукнеться. 
Сподіваюсь, що юні слідо
пити допоможуть розшу
кати декого з партизанів 
1919 року, які зображені 
на цьому знімку.

Е. КОЛЯДА, 
науковий співробітник 
обласного краєзнав
чого музею.

гр ЕЧЕ НАДЛАК, тече Вись, рідниться 
А з Тікччем, народжують дочку — 
красуню Синюху.

Давно нема панського палацу, буйні 
вітри розвіяли в степах і попіл із ньо
го, на галявині господарює бородатий 
пасічник Сава, давно немає панського 
палацу, а рід Яворів, рід Чорнобривців 
живе й множиться, росте і міцніє... І не 
вмирають про нього легенди.

Дід Трохим показує на тихе й спокій- 
не дзеркальне плесо Великої Висі.

— Он там, внизу під водою, є дивна 
скеля, гостра й грізна, з вершиною-ме- 
чем. Ховається під водою, коли пропли
вають добрі люди, і виринає, коли пли
вуть вороги. Виринає під човнами і не 
шукай тоді ніякого порятунку. Знаєте, 
як звуть ту скелю? Карайдубом...

...Золотіла імла, пропливав у іолубиз- 
ні лелека. Проплив, зник у синяві. Вітер 
гнав у табуни білокрилі хмари за обрії, 
сонце дарувало гепло, ласкаві промені 
селам, просторам, лісам...

А в той чорний 1942 рік, ранньої вес
ни, і воно не бажало дивитись на зем
лю, на пожарища, на безлюдні, порослі 
бур'янами поля, на вбогих людей, на 
страшні майдани, де на шибеницях гой
далися почорнілі трупи.

У 1942 році в степах і над Виссю сто
яв німець-фашист. Стояв і мріяв про 
нові палаци, про те, як усіх скорити, як 
запряже в ярмо і нагаєм пожене на за
войовані ниви. Сім’я залишиться в зам
ку в Тюрінгії, а звідси, з цієї найбагат- 
шої в світі землі у фатерланд попливе 
пшениця, цукор, усе добро... Одне три
вожило його — все неспокійнішими ста
вали оці недолюди, оці туземці.

Квітневий ранок приніс йому радість
— вночі схолил.' дівчину, що клеїла 
листівки біля управи із закликом бра
тись до зброї, знищувати їх, фашистів.

Миршавий, попелястий староста аж 
танцював од радості:

— Пане гер бароне! Це ж сама Мару
ся Чорнобривець — наречена командира 
партизанського загону Данила Явора! 
Мотайте, пане гер бароне, з неї жили — 
і вона скаже, де зброя, де загін.

Німець-фашист дуже погано знав мо
ву висянського краю, а ще гірше серця 
висянських людей...

— Ти єсть Мар-русса Шорнобривець?
— Так, я Маруся Чорнобривець!
Хоч і знівечена, хоч і посічена шом

полом по плечах, по спині, по обличчю
— як перша весняна квітка, як спалах 
вранішньої зорі, у красі і у суворості, 
стояла перед вугруватим бароном у чор
ному есесівському одязі. Стояла у ней
мовірній муці на допиті — їй чоботами 
розтрощили кістки на ступні лівої ноги.

А барон згадував свій рейх, згадував 
свою молодість, Париж і міста Франції, 
красунь Іспанії, Італії і з скреготом му
сив визнати, що такої дівчини він ніколи 
й ніде не бачив.

Пригасив приємні думки. Адже ж в 
його руках — неабияка пташка!

— Ти єсть Мар-русса 
комсомол?

— Так, я комсомолка!
Він це добре знає. їм 

домо, хто вона, звідки, 
їм відомо, що її послав 
ками Данило Явір. Він, німецький офі
цер, її не обманюватиме — ще день, два 
і війна скінчиться. Вся сила могутньої 
великої німецької армії обрушиться на 
нещасну жменьку партизанів. їх розду
шать, як льойзе. Знає вона, що таке 
льойзе? Воші. Вона — комсомол. А ком
сомол — ферботен. Дуже, дуже фербо- 
тен. Усіх комсомол — вішайт! Навіщо їй, 
молодій, гойдатись на шибениці? 
вона після звірячого життя не 
добре жити? Хіба вона не хоче 
брот, масло, вуршт? Все в неї буде — 
гарний одяг, кришталеві палаци. Лише 
одне мусить сказати — де переховують
ся партизани, де їхня зброя, де їхні 
склади, хто з ними зв’язаний.

Шибениця... Дорога веде лише до неї... 
А жити так хочеться, хочеться хоч раз 
побачити свого Данила!.. Як любила во
на його! Те знають місячні ночі, те зна
ють весняні ранки і рідна Вись. Хіба 
раз вона гойдала їх на своїх хвилях? 
Добра, ласкава Вись, вона виносила їх
ні човни аж до широкої Синюхи, верта
ла назад, кликала і манила своїм теп
лом. Там єднала їх пісня і легенди рід
ного краю, і розповідь про Карайдуб...

Загін Данила зазнав в останньому 
бою багато втрат, але він живе. Он там, 
на тому березі її чекає Данило й п’яте
ро бійців. З вікна управи дивилась на 
річку, і здалося їй, що і Вись, і Карай
дуб кличуть її, і вона заговорила:

— Жити хочу, пане... 
нами зв’язаний, і сама 
вони переховуються, де їхня зброя, де 
їхні склади — все, все --------- '

Ці недолюди, думав

можна вірити... Але...
бачить, як Їй важко? __________ і
що їй розтрощили ліву ногу? Ще мить 
— і вона зомліє, он як рясно виступив 
піт на її чолі, стала білішою від снігу. 
Хто схоче, щоб його люто й нещадно 
шмагали вдруге і розтрощили і праву 
ногу, і обидві руки. А може, вона й по
вірила, що житиме в палацах?

— Ти єсть Мар-русса Шорнобривець, 
добре подумав?

— Дуже добре. Я поведу вас за Вись, 
де переховуються партизани і Данило 
Явір.

— їх там Данила, Данила віфіль? Ба
гато?

— П’ять, всього п'ять.
Знову німець-фашист засумнівався. 

Партизани страшні вночі. Та ще згада- 
розгромив 

Виссю пов- 
відпочинок

Шорнобривець,

все відомо: ві- 
хто її батьки, 
з тими листів-

Хіба 
хоче 
мати

Хто з партиза
не знаю. А де

покажу!..
„ німець-фашист, 

хитрі й підступні. їхньому слову не

і лось, що каральний загін 
! партизанський загін, що над 
. но військ — з фронту на 

прибула есесівська дивізія.
— Тут! Веди!

1 І Маруся, перемагаючи 
біль, повела иімця-фашиста і десять його

1 озброєних охоронців до човна.
Вись ще недавно клекотіла і вирува

ла весняними водами, несла до Синюхи 
( вирвані з корінням дерева, а тепер тиха 

й спокійна, лагідна і добра внеріблюва- 
ла проти сонця.

Німець-фашист радів. Та не бачив, як 
спохмурніла ріка, наливаючись гнівом. 
Він думав — дівчину неодмінно пові
сять. Та що йому до того? А закує в 
кайдани партизанського командира — в 
чині підвищать, дадуть відпустку, доз
волять поїхати в рейх, у лісову Тюрін
гію...

Скелі. Берег. Великий човен.
— Куди їхать корабель?
— На той бік, до ліска. Там мене у 

печері чекають п’ятеро партизанів і Да
нило Явір. Розв’яжіть, розкуйте мені 
руки. Побачать, що закована, не підпус
тять!

— Звільніть їй генде! — наказав фа
шист.

1 Маруся полегшено зітхнула. Човен 
плив до другого берега. Десятеро вгодо
ваних німців вправно гребли веслами. 
Маруся дивилася на Вись. 1 на її зму
ченому побілілому від болю обличчі, за
сяяло щастя, заграло

Рідна Вись кликала 
нялась гостра скеля, 
Карайдуб. Карайдуб 
човна, і човен, враз 
бравсь води і пішов на дно. Вись блис
кавично ковтнула збожеволілу від жаху 
німоту...

Дід Трохим і сам хитнувсь, показуючи 
на гладінь, ріки:

-г- Он гляньте, там зліва видніється 
він — Карайдуб, що пірнає на дно, як 
пливуть добрі люди і виринає з верхі- 
в’ям-мечем, коли з'являються вороги...

Справді, щось темне виднілось під лег
кими срібними хвилями. Та я думав про 
Марусю. Куди їй, змученій, із зраненою 
ногою добратись до берега?.. Чи вдалось 
хоч знайти її тіло?

— Діду! Де поховали Марусю?
— Та вона ж жива! Вись знала, кого 

топити. Марусю вже в Синюсі врятував 
із води Данило Явір... Він взяв її на 
руки, обігрів теплом свого тіла, вдих
нув життя у її посинілі вуста, у її на
півмертві очі... А подорожник і цілющі 

. трави рідної землі залікували всі її ра
ни.

їх шестеро лісами и ярами пробралися 
у Савранські ліси. А згодом їх прийняв 
до себе генерал Наумов, чули про та
кого?!

сріблом сліз.
ЇЇ1 3 глибини під- 
скеля-меч, грізний 
розпоров днище 

гойднувшись, па-

м. стоян.

и.
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В ОЦІ

Дослідник
уваги

ЗМІННИЙ 
ОБ’ЄКТИВ

Група співробітників 
Проблемної офтальмоло
гічної лабораторії Мос
ковського медичного сто
матологічного інституту 
під керівництвом доктора 
медичних наук Святосла
ва Миколайовича Федоро- 
ва успішно трудиться над 
створенням штучних про
тезів окремих частин ока. 
Це допомагає хірургам- 
офтальмопогам відновлю
вати втрачений у резуль
таті різних захворювань 
зір. Майстерно оброблені 
мініатюрні пластмасові де- 
тальки, вставлені в тка
нини ока, повертають зір, 
як правило, на 80, 90, 100 
процентів навіть у тому 
випадку, якщо становище

ТУКИ
ПРОТИ
ХОЛОДУ

КИЇВ. У ролі захисника 
рослин від несприятливого 
впливу низьких температур 
випробувані... мінеральні 
добрива. І, як показали до
слідження, проведені співро
бітниками Інституту фізіо
логії рослин Академії наук 
УРСР в співдружності з уче
ними Українського науково- 
дослідного інституту земле
робства, з своєю новою

НАПІВіїРиВіДИИКИ
І КАРТОПЛЯ

ЛЕНІНГРАД. Підтримання 
температури і вологості по
вітря у картоплесховищах 
взяв на себе новий регуля
тор клімату, розроблений 
ленінградськими агрофізи
ками.

З допомогою напівпровід-

Цей невеликий переносний 
прилад, опрацьований в 
Київському вищому радіо
технічному училищі, вико
ристовується для психоло
гічних випробувань при від
борі людей для професій. 
Що вимагають великої кон
центрації уваги і одночас
но її швидкого переключен-

Молодий комунар

вважалося рані-

ДІАГНОЗ СТАВИТЬ ІНЖЕНЕР

уражс- 
іноді і

хворого ____ намі
Ше безнадійним.""

Тільки в нинішньому ро
ці в очному відділенні 
Московської міської лі
карні № 50 співробітника
ми лабораторії проведені 
іи операцій, під часграцій, під час яких 
оула проведена заміна по
шкодженої рогової обо
лонки пластмасовими про
тезами (так званими кера- 
топротезами). Прот е з и 
різних конструкцій взяли 
на себе функцію 
НОЇ роговиці, а 
ь ришталика.

1*ОТЛРИ з цих операцій про
ведені в Радянському Союзі 
вперше. Суть їх полягає в за
міні мутної і зміненої рогової 
ополонки пластмасовим про
тезом із змінною оптикою. 
Протез у цьому випадку 
складається з двох частин — 
опорної і центральної оптич
ної, яка вгвинчується в різьбу 
опори за допомогою спеціаль
ного ключа. Ця конструкція 
дозволяє на випадок необхід
ності вигвинчувати оптичну 
частину з ока і заміняти 
новою, а також відкриває 
РУРгу вільний доступ до 
шкоджених частин ока.

Тепер протезами, виконани
ми під керівництвом доктора 
С. Федорова, з успіхом замі
нюються два основних прозо
рих середовища людського 
ока.

На фото: такий вигляд 
має розібраний кератопротез. 
Зліва — опорна частина, в се
редині — центральна оптична 
частина і пластмасовий ключ, 
з Допомогою якого оптична 
частина вгвинчується в опору 
і вигвинчується з неї. Опора 
ж закріпляється в шарах ро
говиці. Розмір діаметра ней
тральної оптичної частини 
3,5 міліметра.

Фото М. КОПАНЬОВА. 
(АПН).

Слово «діагностика» асоціюється 
звичайно з медициною, з розпізна
ванням хвороб. А ось механізатори 
Богодухівського районного об’єд
нання «Сільгосптехніка» довели, що 
діагностика — наука і сільськогос
подарська. Бонн застосовують її 
для визначення технічного стану 
тракторів у колгоспах і радгоспах 
району. Методику розроблено на 
основі вивчення вченими вітчизня
ного і зарубіжного передового дос
віду.

Як же проводиться технічне діаг
ностування?

Ось у колгосп «Перемога» при
їхав інженер-діагност О. О. Чуйко. 
В полі він знайшов потрібний 
«ДТ-54» і взявся до роботи. Розі
грівши мотор, стетоскопом вислухав 
роботу двигуна. Потім, по черзі, 
підключаючи до дизеля спеціальні 
прилади, звірив їх показник за таб-

лицями, визначив потужність двигу
на, герметичність клапанів, кількість 
газів, що прорвалися в картер. По
казники близькі до норми. Треба 
було тільки відрегулювати форсун
ки. Через 20 хвилин трактор знову 
був готовий до роботи. Запав мото- 
годин у цього досить великий — 
близько 900. А без діагностичної ла
бораторії довелося б втратити близь
ко трьох діб, розбирати двигун, що 
само по собі є шкідливим, — зніма
ти вуз/іи, визначати їх придатність. 
За приблизними підрахунками, в 
середньому на ремонті трактора, 
діагностика економить близько 50 
карбованців. Не важко уявити, які 
вигоди це се це нововведення в мас
штабах всієї країни.

В САЛОНІ автомобіля,
КУІіе поїзда, у каюті теп? 

дохода і сучасній квартирі вні 
блискуютй лаком аахіїсно-деіщ« 
ративні (іокриття, цадійно обй 
бігаючи цінну деревіїнуі О/іда 
жаннц блискучого шару л^ку Ц 
управа трудомістка, наприклад, 
У мебльбвій їіро^ікдрвоіїхі ца 
По затрачають від шести дб 
одинадцяти днів.

БРОНЯ
ДЕРЕВИНИ

м. Харків.

В. КРАВЧУК, 
кор. РАТАУ.

Московському інституті 
«Гипродревпром» опрацьований 
спосіб одержання захисно-деко
ративних покрить для дерева, 
який скорочує ці строки до 
п’ятнадцяти - двадцяти хвилин. 

На холодну поверхню виробу 
з дерева наносять тонкий шар 
полімерного порошку. Його на
грівають на повітрі до 200—250 
градусів Цельсія: порошок роз
плавляється, і полімер рівномір
но заливає поверхню.

Потім на нагрітий первісний 
шар наносять другий, дещо 
більшої товщини. Знову підні
мають температуру до 200—220 
градусів. Полімер рівномірно 
розподіляється по поверхні.

роллю тукн успішно справи
лися.

Мета дослідів — 
щсння продуктивності 
РУДЗИ 
ф’яиих 
умови 
жиму та мікроклімату 
ф’яних грунтів 
вирощування 
Тут майже 
рігаються 
заморозки, грунт поволі про
грівається і строки сівби 
зволікаються.

Вивчення умов зростання 
кукурудзи в заплавині річки 
Ірпінь у Київській області 
показало, що велике значен
ня для підвищення холодо
стійкості мають попередники 
і добрива.

підвн- 
куку- 

на «холодних» тор- 
грунтах. Своєрідні 
температурного ре- 

тор- 
лімітують 

цієї культури.
завжди спосте-' 

осінні і весняні

ннковнх елементів, розстав
лених у ста точках сховища, 
апаратура чітко реагує на 
найменші зміни температу
ри або вологості повітря і 
тут же автоматично регулює 
роботу вентиляційних і хо
лодильних установок, ство
рюючи в приміщенні потріб
ний мікроклімат.

Використання такої уста
новки дасть змогу вдвічі ско
ротити відходи сільськогос
подарської продукції.

(РАТАУ).

На приладі ”стаиоВпп„„ 
щиток з 49 кнопками. Вони 
пронумеровані в ■а0°,ль,‘°>.У 
порядку червоними і чорни миР цифрам». ДосЛ,!ь^Учас 
ний повинен за певний іас 
знайти і натиснути кнопки 
в заданій поел ідовності 1 ® 
різних варіаціях по кольо 
ру. Кожна помилка фіксу
ється апаратом.

На знімку: перевірка ува- 
ги з допомогою приладу для 
психологічних випробувань.

Фото Р. АЛФІМОВА. 
(АПН).

ЗЕМЛЯ, третя планета Сонячної систе- 
ми, чекає хірургічного віручаичя, 

яке поверне здоров’я пустелям, жарким і 
крижаним, землям, скованим вічною 
мерзлотою, покритим болотами, трясови
ною, скелями, змінить клімат.

Все, що стає на перешкоді шляху, ви
браного людством, що заважає йому жи
ти, творити, працювати, що не може по
стачати його продуктами чи сировиною 
для промисловості, все, що не хоче слу
жити суспільству, повинно бути 
.ІЄНО.

ні земельні масиви, хай поки що мцло 
використовувані, заливати водами рік?

Як бути? Чи треба поспішати з затоп
ленням? Адже пустелі і болота оберта
ються скарбницею! Не один і не • 
сто разів срід відміряти, твердо узнати, 
що переважує — користь чи шкода?! А 
вже потім діяти.

ВИІІрЗЕ-
ПІД ДНОМ МОРЯ

МОРЯ ВСЕРЕДИНІ 
КОНТИНЕНТІВ

Південна Америка, Африка, 
жоден континент не минув рук 
вальників: всередині, за їх задумом, по
винні виникнути прісні водойми, рівні за 
величиною морям. Це _ Амазонка, най. 
більша ріка світу, Конго, африканський 
велетень. Об, могутній богатир Сибіру, і 
їх сусіди. Кожний проект вражає уяву 
масштабами озер, пород
жених перекриттям рік.

Інженери терзають Ама- »8 І
зонку не одне десятиліття, іГ
їм не дає спокою маса во- И
ди, що зноситься п Атлан- да 
тичини океан: безцільно, //\ \ 
даремно, не утворюючи 
енергії. Та й не тече вона ™ ■“ 5
туди, де в ній є потреба: 
з заходу на схід, а не н • 'г
південь.

Понад півстоліття тому бразілець Луїс 
Больйо після довгих мандрівок запропо
нував з’єднати між собою Амазонку, 
Оріноко і Парану греблями, каналами і 
водоймами. Утворюється водний шлях її 
меридіональному напрямі довжиною у 
вісім з половиною тисяч кілометрів. Мі
неральні багатства, величезні площі зем
лі, нині відрізані через відсутність доріг, 
повернуться до життя.

Задум Больйо, що випередив свою 
епоху, став попередником багатьох про
ектів перебудови Амазонки, глобальних 
чи часткових.

Найефектніший проект належить 
Роберто Пінеро, який розвинув і вдоско
налив сміливі ідеї Больйо. В систему 
гідротехнічних споруд входять греблі, 
дамби, шлюзи, канали, 
потужність ГЕС цього 
вищить сімдесят мільйонів кіловат.

Фантастичний африканський проект, 
висунутий Германом Зергелем понад три 
десятиліття тому. Інженер задумав пе
ретворити Конго у два гігантських мори 
в серці пустелі Сахари. У вузькій уще
лині підніметься бетонний вал, води за
полнят;, притоку Убангі, переллються в 
Шарі, яка впадає в засихаюче озеро Чад.

Саме йому і призначено стати першим 
прісним морем Африки, котре розкинеть
ся на мільйон триста тисяч квадратних 
кілометрів, втричі більше Чорного мооя. 
Озеро дасть життя ріці, яка потече на 
північ, до Середземного моря. По доро
зі вона зустріне западину, де утворить 
друге море — Самарське — з акваторією 
вісімсот тисяч квадратних кілометрів. 
Звідси потече неназвана ріка, подібно 
Нілу, по прямій.

Приблизно дна десятки років тому ін
женер Митрофан Давидов став автором 
Сибірського моря, прісного водонмиша в 
центрі Західного Сибіру. Він запропону
вав, перекривши греблями тихохідну Об 
і Єнісей, створити море площею триста 
тисяч квадратних кілометрів: більше Ве
ликого Амазонського, менше моря Чад.

І якщо Амазонку мають намір запер
ти заради нової судохідної магістралі та 
електроенергії, Конго — заради зрошен
ня палючої Сахари, то Об мають намір 
відправити за дві з лишком тисячі кіло
метрів самопливом на південь, в Серед
ню Азію, де багато сонця і родючих 
земель, але мало вологи.

У наші дні технічний прогрес дає мож
ливість здійснити будь-який проект по 
перетворенню суші. Однак все впира
ється в одне і! те ж _ чи слід величез-

Азія — 
проекгу-

Тунель під протоками Ла-Манш, Гіб
ралтар, а також під горами Центральної 
Америки майже не відіб’ються на облич
чі планети: на географічній карті прове
дуть лише тонку лінію.

Тунель під Ла-Маншем краще назвати 
історією нездійснених надій. Пройшло 
понад півтораста років з того дня, коли 
гірничий інженер Аїатьє доповів Напо
леону свій задум — проклавши під дном 
протоки тунель, позбавити Англію ост
рівної переваги і через нього увірватися 
арміями.

дотеп’їнн проект досвідченого інженера 
Петра Борисова. 1 не треба буде, як 
пропонують американці, закладати, під
ривати потужні термоядерні заряди, щоб 
розметати крижані поля, що плавають 
на площі понад десять мільйонів квад
ратних кілометрів у Льодовитому океані. 
Не треба буде з допомогою багатьох ти
сяч літаків розсипати на безмежних кри
жаних полях чорний вугільний поро
шок, щоб сонячне проміння розтопило 
крижаний саван.

Інженер пропонує побудувати у Берін- 
говій протоці, між Азією І Америкою, гі
гантську греблю, оснастити її потужни
ми насосами і перекачувати поверхневі 
холодні води Льодовитого океану в Ти
хий. Обидва континенти розділяє всього 
вісімдесят п’ять кілометрів водного про
стору, середня глибина — п’ятдесят мет
рів, найбільша — шістдесят.

Залізобетонні секції Із змонтованими 
в них насосами доставлять на плаву до 
місця складання. Насоси зіграють роль 
далекосхідного філіалу теплої атлантич-

ГЕС. Загальні 
комплексу пере-

Ніхто, певно, не підраховував, скільки 
раз інженери чи винахідники п тому чи 
іншому вигляді не поверталися до ста
рої ідеї. Нема відбою і сьогодні від по
току пропозицій.

Між французьким і англійським бере
гами відстань трохи більше тридцяти кі
лометрів. І якщо раніше англійці бояли
ся вторінення армії кротів, то в епоху 
ядерної зброї цс звучить безглуздо. Ма
буть, тунель не влаштовує пароплавні 
компанії. Раніше заважали технічні 
труднощі, зараз підземний коридор мож
на прокласти за декілька років.

Суперечка йде про те, чи будувати гу- 
псль, чи перекинути міст, чи вибрати 
гібрид, комбінацію того й іншого? Про
позицій сотні, одна іншої заманливіша.

Проекту тунеля під Гібралтаром ще не 
минуло ста років, і за відстанню прото
ка між Африкою і Європою у найвужчо- 
му місці уступає Ла-Маншу: всього чо
тирнадцять кілометрів. Проте не всяка 
пряма — найкоротка. Французький інже
нер, вивчивши Гібралтар, запропонував 
пробивати тунель не у вузькому місці, а 
між портами — іспанським Таріфа і аф
риканським Танжером, довжиною сорок 
чотири кілометра. Там не такі круті бе
реги і неглибоке дио.

Панамський канал між океанами Ат
лантичним і Тихіїм задихається від пе
ревантаження. Вантажні судна і паса
жирські лайнери ждуть черги по декіль
ка днів.

Звичайно, не бракує ідей, від найпрос
тіших і найдоступніших — поглибити, 
розширити існуючий канал, прокопати 
новий по-сусідству зі старим у Панамі чи 
на кордоні з Колумбією — до наіідиво- 
вижніш их...

Саме такий проект опрацювали дна чі- 
лійських інженери — Хорхе Дельффіно І 
Роберго Альварес: пробити канал у ка
м’яній товщі гірського хребта н Коста- 
Ріці. Траса зробить шлях під землею у 
сто двадцять п’ять кілометрів від порту 
Пуерто-Лімон на Карібському морі до 
загони Коронадо на Тихому океані.

Зразу свердлять два тунелі величезно
го перетину, щоб проходили найбільші 
судна. Рух _ односторонній, з допомо
гою електровозів, які перевозять судна 
на буксирі з погашеними топками. Свіже 
повітря впорскують через шахти-труби, 
відпрацьоване видаляється вертикаль
ними свердловинами.

ТЕПЛА АРКТИКА
Арктика стане теплою, якщо здійснити

ної течії. Вони щороку перекинуть сто 
сорок тисяч кубічних кілометрів води ІЗ 
Чукотського у Берінгове морс.

Яким чином насоси зможуть вплинути 
на клімат Північної півкулі? Вони зни
щать дрейфуючі крижини, збільшать 
приплив тепла на Північ.

Гольфстрім, описавши повне коло у 
Льодовитому океані, уже охолодженим 
повертається в Атлантику. Утворюється 

пере- 
теплих 

води вливається в 
повертається знову в

I ніби протитечія, зустрічна течія 
і шкоджає більшому припливу 
■ струменів. Скільки

Арктику, стільки ж 
Атлантику.

Цю протитечію і 
рінгової греблі, __ _ _____
холодний шар, попередять утворення но
вої криги, примусять Гольфстрім текти 
в Тихий океан, а не п Атлантику.

Стане тепліше на просторах Арктики, 
значно збільшиться температура в Сибі
ру, на Далекому Сході, на Чукотці, в 
Алясці, в Канаді — в провінції Альберга, 
на островах Вікторії, Баффіновій Землі, 
на Лабрадзрі, на півночі Сполучених 
Штатів. Клімат зміниться _ потеплішає 
і етапе вологішим.

Не можна не співставити проект Бо
рисова з проектом Гурда Ріджера. кот
рий запропонував заткнути вузьку про
току Бедл-.Айл між Лабрадором і остро
вом Ньюфаундленд, куди проникає по
лярний холод, розповсюджуючись на 
південь. І друге: прибудувати до Нью
фаундленда з боку океану дамбу и чо
тириста кілометрів.

Дамба полинна була повернути холод
ну течію на Північ і не випускати теп
лий Гольфстрім в океан (тут він круто 
повертав на Схід), а примусити його від
прави г їси поближче до берегів Америки, 
обігріти води затоки Св Лаврентія. 
Проект обіцяв немало бід Європі, куди 
з’явились би не вологі і теплі циклони 
Атлангики, а крижані вітри і івметілі 
Арктики.

Передбачувані проектом Борисова клі
матичні зміни благотворно вплинуть на 
всю Північну півкулю. Греблю відзна
чає технічна і конструктивна обгрунто
ваність задуму, висока економічність, 
реальність здійснення.

Гребля не може бути побудована одні
єю країною, а тільки за взаємною зго
дою зацікавлених країн. Це справа за
гальна, всього людства, всіх людей на 
планеті, людей доброї волі

зннщать насоси Бе- 
відкачають верхній .

Георгій БЛОК, 
науковий оглядач АПН.
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ХРОНІКА
ЗМАГАНЬ

ф Переможець змагань на 
першість області з класичної 
боротьби серед юнаків команда 
обласної ради ДСТ «Авангард» 
повернулася з Полтави Там на
ші спортсмени взяли участь У 
товариських зустрічах з атлета
ми Кременчуга, Миргорода, 
Полтави. Першістю вони посту
пилися лише команді міста над 
Ворсклою.

В дружніх поєдинках у Пол
таві були найсильнішнин Воло, 
днмнр Каюка, Олександр Баї- 
нюк, Станіслав Редозубов. Бо
лільники також вітали онука 
нашого прославленого земляка 
Д. Посунька — Володимира По- 
сунька. Він і цього разу зійшов 
з килима переможцем.

ф У Полтаві також побували 
волейболістки міжфакультет- 
ської команди педінституту. Во
ни здобули переконливу пере
могу в товариському матчі з 
юніорами Полтави, а від волей
болісток м . Житомира зазнали 
поразки.

ф (Це одна спортивна секція 
створена в колективі фізкуль
тури колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Петрівського району: 
юнаки взяли в руки малокалі
берну гвинтівку. Ось і перші 
змагання. Нормативи масових 
розрядів виконали П. Солін- 
ський, В. Різннченко, В. Яку- 
бопський, А. Рубав.

РЕКОРДИ 
ОЧИМА 
ЛІКАРЯ

Відшуміли пристрасті навколо олімпійської 
боротьби. Затихли суперечки, згасають диску
сії. Настає час тверезих оцінок, об’єктивного 
аналізу, глибоких роздумів. XIX Олімпіада 
позаду, але напружена, копітка і завзята пра
ця триває. Вона повинна визначити майбутнє 
радянського спорту. Активну участь у ній, 
поряд з тренерами і спортсменами, беруть і 
спортивні лікарі.

Кореспондент АПН зустрівся з головою Фе
дерації спортивної медицини Ніною Граєвсь- 
кою, яка люб'язно відповіла на питання, що 
хвилюють спеціалістів і любителів спорту.

— XIX ОЛІМПІАДА ПРОХОДИЛА В 
СКЛАДНИХ УМОВАХ ВИСОКОГІР’Я. ЦЕ. 
БЕЗПЕРЕЧНО, УСКЛАДНИЛО РОБОТУ 
СПОРТИВНИХ ЛІКАРІВ У МЕХІКО. ЯК БО
НИ СПРАВИЛИСЯ З НЕЮ?

— На плечі медичних працівників лягло ду
же тяжке завдання — мн повинні були під
готувати організм радянських олімпійців для 
найтяжчих випробувань, захистити їх здоров’я 
від несприятливих кліматичних впливів в 
умовах зниженого атмосферного тиску, убе
регти від гравм і захворювань. Мені здаєть
ся, що з цим завданням радянські медики, 
в основному, справилися.

Проте, деяким радянським спортсменам 
все-таки не вдалося уникнути травм. І я прос
то захоплена мужністю, проявленою ними в 
Мехіко.

По-моєму, легкоатлетична бронзова медаль 
нашого скорохода Миколи Смаги такої ж ви
сокої спортивної проби, як і золото його чу
дового партнера Володимира Голубннчого. Він 
вийшов на старт з підвищеною температурою. 
Лікарі і тренери дозволили Миколі стартува
ти лише з тією умовою, що він при наймен
шому нездужанні зійде з дистанції.

Стадіон аплодував Миколі — як бронзово
му призеру. Але багатьом, звичайно, не було 
відомо, яким неймовірним напруженням сил 
завоював він свою медаль.

А пам'ятаєте, в якій тяжкій боротьбі золо
ту медаль на байдарпі-однночці завоювала 
ленінградка Людмила Пінаєва. 1 тільки після 
стартів багатьом стало відомо, що Пінаєва 
виступала з серйозною травмою. За декілька 
днів до старту в сутінках її зачепила автома
шина. 1 хоч покалічена нога сильно боліла, 
Люда вийшла на старт І виграла змагання — 
спочатку у півфіналі, а потім у фіналі. На
віть н.тйпроникливіші глядачі не помітили 
цього додаткового бар’єру, що опинився на її 
шляху. Золота медаль стала нагородою 
справжній мужності спортсменки.
- СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ РОСТУТЬ 

З РОКУ В РІК. ПІДВИЩУЮТЬСЯ І НАВАН
ТАЖЕННЯ. ЯК СПОРТИВНА МЕДИЦИНА 
ДОПОМАГАЄ ТРЕНЕРАМ І СПОРТСМЕНАМ 
У БОРОТЬБІ ЗА НОВІ РЕКОРДИ?

— Це дуже об’ємна тема. Наведу лише два 
окремих приклади.

Майже кожний спортсмен перед відпові-

Чотири роки тому Галина Троян закінчила педагогічний інститут, стала тренером 
з художньо; гімнастики. Працюючи в Кіровоградській ДЮСШ, вона вже підготувала 
двох майстрів спорту, кічька учнів виконали норму кандидата в майстри, більше сга 
дівчат стали спортсменками масових розрядів.

Позавчора учні Галини Трояч в складі збірної команди міста виїхали до Луган
ська де візьмуть участь в традиційних матчах на приз героїв-молодогвардійців.

На знімку: Г. ТРОЯН (перша зліва) під час тренувань зі своїми вихованцями.

неприємне 
Настає 

у своїх 
не все-

дальними змаганнями переживає 
почуття передстартової лихоманки, 
безсоння, з’являється невпевненість ’ 
силах, навіть найрадісніші результати 
ляють впевненості.

Лікарі розробили метод боротьби. . ------„ ——.. з цим
станом. Зокрема, його можна ліквідувати з 
допомогою нескладних прийомів психотерапії, 
якими може оволодіти будь-яка людина. Зро
зуміло, при впертому регулярному тренуванні. 

Всі, звичайно, бачили Юрія Власова на по
мості. Перед тим, як взятися за гриф, він 
звичайно декілька секунд стоїть, опустивши 
голову. Або згадайте Бориса .Шахліна. який 

з ма'гне- 
Кожний з 

поєдинком, 
зайве, все, 
зібраності

завмирає на хвилину біля ящика 
зією перед тим, як іти до снаряда, 
них намагається зібратися перед 
цілком виключити з свідомості все 
що відволікає. ‘ Навчитися цій _________
можна з допомогою спеціальних формул само
навіяння. .

Не секрет, що для наших п’ятиборців стріль
ба — «ахіллесова п’ята». А. Алексеев разом 
з тренером І. Андрєєвим спробували провести 

■ з ними декілька сеансів психотерапії. "При 
цьому треба було підкорити молодих людей 
навіянню так, щоб воно подіяло і через де
кілька тижнів у Мехіко, де поряд ніякого пси
хотерапевта не буде. Спробуйте, радили лікар 
і тренер спортсменам, концентрувати упагу 
не на мішені, а на таких деталях, як поло
ження мушки, «жорстка» кисть.

Через деякий час зрівняли результати. У 
того, хто знехтував психотерапією, вони вия
вилися гіршими, ніж у їх товаришів. •

— ВЕЛИКИЙ СПОРТ — П РЕКРАСН А "ЛА
БОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ. АЛЕ У СПОР
ТИВНОЇ МЕДИЦИНИ Є Й ІНШЕ ЗАВДАН
НЯ — ЗМІЦНЮВАТИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ. 
ЯК ІДЕ РОБСЛА В ЦЬОМУ НАПРЯМІ?

— Фізкультура і спорт стають у нас все 
важливішим фактором зміцнення здоров’я, 
продовження життя людини. Для цієї мети в 
нашій країні створена система лікарсько-фіз
культурної служби. її організаційну основу 
зараз складають більше 200 диспансерів і по
над 3000 кабінетів лікарського контролю 
лікувальної фізкультури в поліклініках, 
карнях, медсанчастинах учбових закладів 
спортивних баз.

У минулому році лід диспансерним спосте
реженням знаходилося більше мільйона ви
хованців дитячих і юнацьких спортивних 
шкіл.

Разом з тим лікарсько-фізкультурні дис
пансери забезпечують організаційно-методич
не керівництво діяльністю ^лікарень, поліклінік 
та інших лікувально-профілактичних закладів 
у галузі лікарського контролю та лікувальної 
фізкультури. Під керівництвом диспансерів 
лікарі цих закладів здійснюють контроль за 
масовою фізкультурою, щороку оглядаючи 
20—25 мільйонів фізкультурників і спортсменів. 
Велику роботу проводять диспансери по підго
товці і підвищенні кваліфікації медичних кад
рів по лікарському контролю та лікувальній 
фізкул ьтурі.

Словом, рівень медичного забезпечення фіз
культурних І спортивних заходів буде підви
щуватися з року в рік. Фізичну культуру ми 
будемо широко застосовувати у клініці як 
сильний лікувальний метод. Все це і буде 
конкретною відповіддю медиків на турботу 
партії і уряду про розвиток фізичної культу
ри І спорту в нашій країні.

(АПН).
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Фого Г, УДОВИЧЕНКА.

ЗАКІНЧИВСЯ ВСЕСОЮЗНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТИВНИХ -ФІЛЬМІВ

■ ТБІЛІСІ, 19 грудня. (Кор. ТАРС Л. Гагуа, М. Озе- 
ров). П’ять днів у столиці Грузії майорів прапор 
другого всесоюзного фестивалю спортивних фільмів. 
Кінематографісти багатьох міст і майже всіх союзних 
республік нашої країни показували своє мистецтво. 
Сьогодні парад спортивних фільмів фінішував.

Серед документальних фільмів найбільш вдалою 
визнано кінокартину «Сторінки стартів» виробництва 
Центральної студії документальних фільмів. Це літо
пис‘радянського спорту, в якому жваво і переконли
во розповідається, як протягом півсторіччя викону
вався заповіт Ілліча, про виховання багатомільйонної 
армії людей, сильних духом і тілом.

Художнім фільмам не присуджено золоту медаль. 
Картину «Удар! Ще удар!» кіностудії «Ленфільм» 
нагороджено срібною медаллю, її автора — письмен
ника Льва Кассіля — призом, а виконавця головної 
ролі В. Коршунова — дипломом за найкращий кіне
матографічний портрет спортсмена.

З ЛІТОПИСУ СПОРТУ

НА ЛИЖАХ—
- 500

КІЛОМЕТРІВ
Перепистуючи пожовклі од 

часу сторінки давніх газет, 
архівних матеріалів окружного 
комітету фізкультури, мені 
довелося зустрітися з цікавим 
повідомленням про традицій
ний багатоденний лижний пе
рехід фізкультурників за мар
шрутом Кіровоград—Харків— 
— Київ—Полтава—Черкаси.

Як склалася ця цікава тра
диція? З чого почалися лижні 
походи? ‘

1923 рік. У Кіровограді 
організовано дитячий клуб. 
Тут приділяли чимало уваги 
фізкультурно-оздоровчій робо
ті серед школярів.

В зимовий час інструктори 
по спорту разом з учителями 
влаштували заняття з лю
бителями лижних прогулянок. 
Були змагання й на ковзанці.

Спочатку юні спортсмени 
долали трьохкілометрову від
стань, потім — 10-кіл зметрову. 
А інструктор спортивного клу
бу Василь Звсржховськнй праг
нув більшого. Він намагався, 
щоб юнаки та дівчата отри
мували ще гарт, підвищували 
майстерність. Не раз школярі 
були за містом цілий день. 
За ними стежили не лише пе
дагоги, а й медпрацівники.

1925 рік. З клубу виходять 
юнаки, які можуть мірятися 
майстерністю вже з досвідче
ними спортсменами. Саме тоді 
окружна рада по фізичній ку
льтурі дала завдання праців
никам клубу відібрати кра
щих фізкультурників для зір
кового лижного походу.

Спеціальні тренування знову 
проводив В. Звсржховськнй.

І ось згуртовано найсильні- 
ших лижників. Серед них — 
комсомольці Юхим Гросман, 
Яків Маловицький, Володи
мир Ткаченко, Леонід Горей- 
нов, Дмитро Змачннський, Ми
кола Авраменко. Маршрути в 
спортсменів різні: засніжені 
стежки повинні пролягти до 
Херсона, Києва, Черкас, Білої 
Церкви. То були не просто 
мандрівки. В селах кірово
градські комсомольці зустріча
лися з молодими хліборобами, 
читали для них лекції, влаш
товували бесіди. Команді лиж
ників доручалось також зби
рати рапорти про підготовку 
до весняної сівби, про тс, як 
підвищується культура села.

З 1929 по 1939 роки було 
влаштовано більше 20 лиж
них походів. Вони починалися 
щоразу перед партійними 
з'їздами, конференціями, ін
шими визначними політични
ми подіями. Прибувши в той 
чи інший населений пункт, 
спортсмени організовували там 
мітинги, розповідали людям 
про відкриття партійного з’їз
ду чи конференції.

В походах спортсмени муж
ніли, міцнішою ставала їх 
дружба. Буваючи в сусідніх 
областях, наші ентузіасти чи
мало дізнавалися цікавого про 
життя всієї республіки...

Зоряні маршрути комсомоль
ців 30-х років... Вони справді 
були цікавими і захоплюючи
ми. А чому б нині, перед 
піввіковим ювілеєм комсомолу 
України, п дні підготовки до 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, не наслідувати 
приклад наших старших това
ришів? Є ж у пас хороші 
спортсмени-лижники. Чимало 
юнаків та дівчат чекають до
помоги від досвідчених трене
рів, вони теж хочуть поміря
тися силами, відчути принад
ний подих морозяного вітру.

Слово, звісно, за комсомоль
ськими і спортивними акти
вістами.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ. 
На фото: старт лижного про

бігу в Кіровограді. 1931 рік.

Л—ЛИИВИ
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 22 грудня. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для школярів. (М). 9.15 
— Теленовнни. (М). 9.30 — «Бу
дильник». (К). 14.00 — «Музич
ний кіоск». (М). 14.30 — «ТЕК- 
68». (К). 15.15 — Першість
СРСР з хокея. ЦСКА—«Спар- 
так». В перервах — Теленовн

ни. (М). 17.15 — Міжнародний
турнір з ручного м’яча серед 
Жінок: СРСР-НДР. (М). 18.45 
— Програма кольорового теле
бачення. (М). 20.15 — «Сім
днів». Міжнародна програма. 
(М). 21.00 — «Молоді виконав
ці». Концерт лауреата респуб
ліканського конкурсу В. І. Ло- 
шевнча. (К). 22.00 — «Камертон 
доброго настрою». (Ужгород).
22.30 — Художній фільм.

ПОНЕДІЛОК, 23 грудня. Пер
ша програма. 18.00 — Для юнац
тва. «Ровесник». (Донецьк).
18.30 _ Слухачам шкіл основ 
маркензму-ленінізму. Філософі а. 
«Перехід кількісних змін в якіс. 
ні». (Ленінград). 19.00 — Теле- 
вісті. (К). 19.20 — «Наука про
кладає шлях». (Одеса). 19.40 —

«Музика і життя». (Львів). 
20.30 _ С. Снігур. «Полум’яні 
серця». Спектакль Чернівецько
го театру ім. О. Кобиляпської. 
(Чернівці).

ВІВТОРОК, 24 грудня. Перша 
програма. 11.00 — «Я все пам’я
таю, РІчард». Художній фільм. 
(Кіровоград). 17.15 — До 100-річ
чя з дня народження В. І. Лені
на. «Миколаївці йшли за біль
шовиками». (Миколаїв). 17.30 — 
«Біле і чорне». Балет. (Кірово
град). і7.40 _ «Дорогою джунг
лів». Документальний Фільм. 
(Кіровоград). 15.30 — Першість
СРСР з поленбола. «Радіотех
нік». (Рига) — ЦСКА (М). У 
перерві — теленовнни. (К). 20.30 
— Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.15 — «Театральні 
зустрічі». 22.35 — Концерт за

служеної капели бандурпетіз 
УРСР, (К).

Друга програма. II00 — Те- 
левісті (К). 11.10 _ Докумен
тальний фільм «Друг солдата». 
(К). 11.35 — «Шкільний екран». 
Фізика для учнів 7 класу. 
«Прості механізми». (К). 17.30 — 
Для дітей. Мультфільм. (К). 
18.00 — «Стандартизація І про
грес». (М). 21.15 _ «Я все па
м’ятаю. РІчард». Художній 
фільм. (Кіровоград).

СЕРЕДА, 25 грудня. Перша 
програма. 11.00 — «Альпійська 
балада». Художній фільм. (Кі
ровоград). 17.45 — Для дітей. 
«У вінок Іллічеві». (Львів). 
18.30 - Телевісті. (К). 18.50 - 
«Господарі вічного літа». (К). 
19.10 — «Робітниче життя». Те
лежурнал. (Кіровоград). 19.55 —

АША ЛАНСА І ТШФОІІИ
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату — 2-45-35, 

відділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

«Співає Л. Іванова». Телефільм. 
(Кіровоград). 20.05 _ Кірово
градські вісті. (Кіровоград). 
20.20 — «Всі мої сини», «ІЦедре 
серце». Телефільми. (Кірово
град). 21.15 — «На ланах ши
роких». Тележурнал. (Кірово
град). 22.05 — «Читаючи виші 
листи». Концерт на замовлення 
глядачів. (К).

Друга програма. 11.00 _ Теле
вісті. (К). П.Ю — Телефільм. 
«Машина з еннім хрестом». (К). 
11.35 — Шкільний екран. Сус
пільствознавство для учнів 13 
кла'су. «Планомірний розвиток 
народного господарства». (К). 
19.55 — «Старт-68». (К).

О ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 22 грудня. 9.00 — 

Гімнастика для дітей. (М). 9.15
— Телевізійні новини. (М). 9.20
— «Будильник». (К). 10.00 —
Телевізійний журнал «/Для вас, 
жінки». (М). 11.30 — Для шко
лярів. «Священні місця нашої

Батьківщини». (М). 12.00 — Для 
школярів. «Роби з нами, роби яН 
мн, роби краще нас». (НДР). 
13.00 — Сьогодні — День енер
гетика. «Два мільйони кіловат». 
(Луганськ). 13.30 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (Таш
кент). 14.00 — «Музичний кі
оск». (М). 14.30 — «ТЕК-68»«
(К). 15.00 - Хокей: ЦСКА-
«Спартак». 17.15 — Міжнарод
ний турнір з ручного м’яча се
ред жінок: СРСР-НДР. (М). 
18.45 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 20.15 — «Сім 
днів». Міжнародна програма. 
(М). 21.00 — Концерт лауреата 
республіканського конкурсу В. 
Ілляшевпча. (К). 21.30 — Літе
ратурна передача. (К). 22-.00 — 
Концерт народного ансамблю 
пісні і танцю «Горлиця». (Хар
ків). 22.45 — «Камертон добро
го настрою». (Ужгород).
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