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працювати якнайкра-

Ось вони >— переможці ювілейного року, комсомольсько-молодіжна бригада Анатолія Рабиновича.

Ми рівнялись на Партію завше, 
В нас із нею чуття єдині;
Іллічевим квітуєм засівом 
В сонцесяйній своїй країні.

Ходить Жовтень по нашому місту 
В прапорах і стрічках червоних, 
У кленово-гарячім намисті, 
В оркестровому передзвоні.

Нам ніколи в житті не тліти,
Нам у Всесвіт шляхи прокладати, 
Почали ще ж одне півстоліття — 
Неспокійні, палкі, завзяті.

Ходить!
Ходить еєсєлнй Жовтень 
По святковому Кіровограду, 
Прапори у дзвінкій позолоті 
Запліта у вінок листопаду.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАУН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ГО ОБКОМУ ЛКСМУ

НА ВІРНІСТЬ ПРИСЯГАЄМОСЬ
Вони йтимуть сьогодні в перших рядах

Сьогодні під кумачевим 
знаменом вони гордо кро
кують вулицями рідного міс
та, а разом з ними —• їх 
батьки, старші брати — живі 
і ті, що полягли за їх моло
дість, за мирне небо, за те, 
щоб прийдешнє покоління 
уславило трудовими звитяга
ми свій край.

їм є про що звітувати в цей 
урочистий день партії, на
родові, батькам своїм, сиво? 
скронним ветеранам труда і

ВИГРАШ'
ВІСІМ
МІСЯЦІВ

ЧЕТВЕР

У ЛИСТОПАДА 1968 р
Ціна 2 коп.

Жовтню, Жовтню, — 
Бентежна радосте!
Все святкозе, усе величне! 
Жовтню, Жовтню, — 
Дитя Петрограда, 
Легендарний витязю!

Скільки мріялось-перемріялось, 
Скільки падало, оновлялося, — 
Ми ж бо юністю злети міряли, 
Ми ж і мертвими піднімалися 
Над смертями і понад кривдами, 
Напівбосі і напівголі, 
Виростали ми працьовитими. 
Гартувалися в комсомолі.

воєн, тому, кого вони обрали 
почесним членом своєї 
бригади — Герою Радянсько
го Союзу Павлу Дмитровичу 
Линнику.

В дні святкування ювілею 
Ленінського комсомолу всі 
двадцять шість членів ком
сомольсько - мол о д і ж н о ї 
бригади А, Рабиновича друго
го механоскладального цеху 
Кіровоградського агрегатно
го заводу зібралися, щоб

узяти нові соціалістичні зо
бов’язання на честь 100-річ- 
чя від дня народження Іллі
ча. Девіз нового змагання— 
«Від ювілею комсомолу — 
до Ленінського ювілею».

Молоді агрегатники вирі
шили свій п'ятирічний план 
виконати до 100-річчя від дня 
народження Володимира Іл
ліча Леніна. Кожен член 
бригади дав слово завоюва
ти до цієї знаменної дати

звання ударника комуністич
ної праці.

Ось особисте зобов’язання 
одного з членів колективу 
Олександра Савенка: вико
нати п’ятирічку до першого 
січня 1970 року, щозміни об
робляти понад норму двісті 
деталей, давати продукцію 
лише відмінної якості, навчи
ти двох молодих робітників 
своїй професії...

В натхненній праці зустрі
чає молодий степовик роко
вини Великого Жовтня, гос
тинець трудящих рук готує 
світлій даті — 100-річчю з 
дня народження любимого 
Ілліча.

Йшло урочисте засідання пленуму обкому 
комсомолу. На трибуну один за одним підні
мались делегати з трудовими рапортами на 
честь ювілею Спілки.

Від імені нашої комсомольсько-молодіжної 
бригади токарів другого механічного цеху 
Агрегатного заводу виступив наладчик Віктор 
Бсршадськнй. Він сказав:

— Своє комсомольське свято ми зустрічаємо 
трудовими подарунками. За дев’ять . місяців 
нинішнього року нами заощаджено 10 тисяч 
карбованців, понад план вироблено десятки 
тисяч штук деталей. Тепер у нас нові накрес
лення. Комсомольсько-молодіжна бригада ви
рішила виконати завдання п’ятирічки достро
ково •— до 100-річчп з дня народження В. 1. 
Леніна.

І Віктор закликав усіх комсомольців і моло
дих виробничників вийти на старт нового зма
гання.

Звертаючись до учасників пленуму, Віктор 
Бсршадськнй знав, що саме так думають і 
всі Його друзі по бригаді — Надія Лохвііч, 
Тамара Шевченко, Галина Куликова, Олек
сандр Савенко, Валентина Варакута, Алла 
Остапенко, Тамара Товстенко. Бо всіх нас, 
різних за віком і досвідом роботи, поєднує

одне —- гаряче бажання.................... ...........
Іце. І тому мрія і пошук ніколи не розлуча
ються з нами. В бригаді 12 раціоналізаторів, 
які майже всі вчаться. Одні — о школах робіт
ничої молоді, інші — без відриву від вироб
ництва — в інститутах і технікумах. Як і 
завжди, той у бригаді задають комсомольці.

Ще до того, як мав відбутися пленум, 
групкомсорг Олександр Савенко підійшов до 
молодого майстра комуніста Семізенка.

— Борис Олександрович, подивіться ось.., 
Якщо побудувати так свій робочий час, то...

— Це вже нова ідея народилася, — і май
стер схилився над аркушем паперу. А потім: 
— Значить, є можливість на 200 деталей біль
ше обробляти за зміну? Що ж, це непогано. 
Дерзай, Хороший приклад — найкращий агі
татор.

А незабаром план Олександра Савенка був 
розглянутий на зборах бригади. Ініціативу 
групкомсорга схвалили. Кожний токар взяв 
на себе підвищені зобов’язання. Тоді ж, зва
живши свої можливості, наш колектив і вирі
шив боротись за дострокове виконання свого 
п’ятирічного завдання.

Від впровадження раціоналізаторських про
позицій до знаменної дати ми сподіваємося 
зекономити 15 тисяч карбованців. На громад
ських засадах кожний токар має навчити сво
єї професії одного—двох молодих робітників.

А ще ми хочемо збудувати пам’ятник по
чесному члену нашої бригади Герою Радян
ського Союзу Павлу Дмитровичу Липнику, 
який загинув на дорогах минулої війни. Кош
ти для цього відчисляються на спеціальний 
рахунок кожного місяця.

Поставили собі за мету вивести свою діль
ницю по культурі виробництва на перше міс
це. Думаємо також, що 100-річчя з дня на
родження В. 1, Леніна кожний із нас зустріне 
ударником комуністичної праці.

А. РАБИНОВИЧ, 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
бригади Агрегатного заводу.

м. Кіровоград.

МІНІСТРА ОБОРОНИ СРСР

Зі . в

На щиті новин Хмслівської 
СШ № 1 експонувалась виріз
ка із їазети про довговічний 
дуб, якому вже близько 700 
Їоків. Росте А1>і у є. Верхній 

ортнці, що поблизу Запо
ріжжя. До вирізки додано ко
ментарі: дуб у нашій місце
вості доживав до 1000 років. 
От І виникла в школярів дум
ка? чому із такого матеріалу 
нам спорудити зелений па
м’ятник безсмертному Іллічу?

Піонерн-п’ятикласники зро
били похід у ліс. *0 жолуді, 
а нам казали, що в цьому ро
ці їх немає», Нонна Бурден
ко, Надй Козлова, Таїш Ба* 

ціново, а а всіх в поході бу*

лр 28, — назбирали більше 
Центнера жолудів. Місцями 
Насіння остигло поключнтися. 
Значить, Плідне. Його треба 
посадити у вазони.

Піонери-шестнкласннки зай
нялись плануванням пам’ят
ного гаю дубів. З’явились чіт
кі намітки під шнур, виділено 
площу — стрічку під напис 
ДУбами; «Леніну — сто».

Скільки творчого завзяття 
та уміння виявили піонери 
А. Дульська, С. Олсксандров- 
ська, Бойчук, Кухаревська. 
Напис висипали тирсою Юра 
Сопілко та Грнша Човпан.

Насадження здійснив шкі
льний комсомол — дев’яти*

нласннкн. їм повніше підко
ряється земля, ПОВНІШІ їхні 
знання І уміння, В обрамлен
ня, в кожну ямку-гніздо, са
дилось по 5—6 жолудів.

Нами передбачено стратифі- 
кувати жолуді на випадок 
зимових ушкоджень. З цією 
мстою здійснено посадку ка
штанів, липи, ялини. Перші 
роки міжряддя будуть усі
ватися квітами. Займати
муться цмК жовтенята.

То буде пам’ять про Ілліча, 
яку не зітруть сотні років.

П. ТАНЦЮРА, 
керівник дослідної брига
ди Хмслівської середньої 
школи № 1,

7 листопада 1968 р. № 262 м. Москва
Товариші солдати і матроси, сержанти і старшини!
Товариші офіцери, генерали й адмірали!
Сьогодні радянський народ і ного воїни святкують 5Ьу річницю 

Великої Жовтневої соціалістичної революції- Цю знаменну дату уро
чисто відзначають трудящі братніх соціалістичних країн, усе про
гресивне людство.

Нинішнє свято Жовтня Радянська Батьківщина зустрічає новими 
досягненнями в комуністичному будівництві. Самовідданою працею 
нашого народу успішно втілюються в життя рішення XXIII з’їзду 
КПРС, планові завдання п’ятирічки. Готуючись до 100-річчя з дня 
народження В. 1. Леніна, трудівники міста і села, воїни армії і 
флоту ще тісніше згуртовують свої ряди навколо Комуністичної пар
тії і сповнені рішимості примножити успіхи в усіх галузях будів
ництва комунізму.

Напередодні святкування Великого Жовтня радянська наука і 
техніка здобули чергову, визначну перемогу в освоєнні космосу. Ус
пішно закінчився політ космічного корабля «Союз-3».

Неухильне зміцнення позицій соціалізму і демократії викликає 
запеклий опір імперіалістичних сил. Міжнародна реакція робить від
чайдушні спроби ослабити систему соціалізму, загальмувати розви
ток світового революційного процесу.

Комуністична партія і Радянський уряд пильно стежать за під' 
ступами ворогів миру та прогресу і вживають необхідних заходів 
для дальшого зміцнення могутності нашої Батьківщини, єдності і 
згуртованості країн соціалістичної співдружності.

Товариші солдати і матроси, сержанти і старшини!
Товариші офіцери, генерали і адмірали!
Поздоровляю ізас з всенародним святом — 51-ю річницею Великої 

Жовтневої соціалістичної революції. Бажаю вам дальших успіхів у 
бойовій і політичній підготовці, удосконаленні військової майстернос
ті, зміцненні дисципліни і організованості.

Будьте пильними і завжди готовими до захисту завоювань Вели
кого Жовтня, державних інтересів нашої Батьківщини!

На ознаменування 51-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної 
революції наказую:

Сьогодні, 7 листопада, о 20 годині за місцевим часом салютувати 
в столиці нашої Батьківщини — Москві, в столицях союзних рес
публік, у містах-героях Ленінграді, Волгограді, Севастополі, Одесі, у 
фортеці-'герої Бресті тридцятьма артилерійськими залпами.

Хай живе паша велика Батьківщина — Союз Радянських Соціа
лістичних Республік!

Хай живе героїчний радянський народ і його доблесні Збройні 
Сили!

Слава Комуністичній партії Радянського Союзу — натхненникові 
і організаторові всіх наших перемог!

Міністр оборони СРСР
Маршал Радянського Союзу А. ГРЕЧКО,

м. Кіровоград.
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Урочисті збори в Кислі
І

(ТАРС).

Урочисте засідання
в Кремлівському Палаці з’їздів

ЛЮДИНА ПІДПОРЮЄ космос
6 листопада в Москві в Крем

лівському Палаці з’їздів відбу
лось урочисте засідання Москов
ської Ради депутатів трудящих і 
міського комітету партії, присвя
чене 51-й річниці Великої Жовт
невої соціалістичної революції.

Величезний зал, який сяяв 
вогнями, заповнили робітники 
підприємств столиці і столичної 
області, ветерани революційного 
руху в Росії, інженерно-технічні 
працівники, вчені, діячі культу
ри, воїни Радянської Армії, тру
дівники колгоспів і радгоспів 
Підмосков’я, зарубіжні гості.

Бурхливими оплесками зустрі
ли присутні появу в президії ке
рівників Комуністичної партії і 
Радянського уряду.

Засідання відкрив голова ви
конкому Московської міської Ра
ди депутатів трудящих В. Ф. 
Промислов.

З доповіддю «51-а річниця Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції» виступив член Політ- 
бюро ЦК КПРС, перший заступ
ник Голови Ради Міністрів СРСР 
К. Т. Мазуров.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ У МОСКОВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

і 6 листопада в Жовтневому Па
лаці культури відбулись урочисті 
збори представників партійних і 
радянських, громадських органі
зацій і Радянської Армії, при
свячені 51-й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

Святково прикрашений зал 
Жовтневого Палацу культури за
повнили передовики промислових 
підприємств, будов і транспорту, 
діячі науки і культури, ветерани 
партії, воїни Радянської Армії, 
студентська молодь, гості.

17 година. Тепло зустрінуті

присутніми, місця за столом пре
зидії займають керівники Кому
ністичної партії І уряду України, 
київських обласних і міських 
партійних, радянських та гро
мадських оріанізацій.

З величезним піднесенням до 
почесної президії обирається ГІо- 
літбюро НК КПРС.

З доповіддю про 51-у річницю 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції виступив кандидат 
у члени ГІолітбюро ЦК КГ1РС, 
Голова Ради Міністрів Україн
ської РСР В. В. Щербицький.

(РАТАУ).

Світ у ці дні схвильова
ний новим успіхом ра
дянської науки і техніки 
в освоєнні космічного 
простору. Польотові на
ших космічних кораблів 
«Союз-2» і «Союз-3» при
свячена сьогоднішня 
прес-конференція радян
ських та іноземних жур
налістів в актовому залі 
Московського державно
го університету імені 
М. В. Ломоносова.

Прес-конференцію від
крив президент Академії 
наук СРСР академік М. В. 
Келдиш.

26 жовтня, сказав він, 
на орбіту штучного супут
ника Землі було виведе
но космічний корабель 
«Союз-3», пілото в а н и й 
льотчиком - космонавтом 
Береговим Георгієм Ти- 
мофійовичем. Політ три
вав близько чотирьох діб 
і успішно завершився ЗО 
жовтня о 10 год. 25 хв. 

час польоту було 
широку про-

МІСТО

ТЕПЛОГО
КАМЕНЮ

Неділя. У них — свято. Пе
реводять багатьох в перший 
побудований гуртожиток. Не. 
чекаючи машин, хлопці зби
рають спої речі і по тротуар
чику йдіть до вулиці Миру. 
Альошка сидить, як мумія, 
тримає своє єдине осоонсте 
майно — гітару.

— Ну, чого ти? то зай
муть... — штовхають хлопці.

— Хлопці, чуєте, хлопці, по 
два, по три будемо в кімнаті 
жиги. Я ж не звик. Радіо у 
кожного. Вікно. На весь ріст 
вікно. Хоч цілий день дивись. 
І тиша. Та я ж не витримаю. 
Навіть не уявляю такого жит
тя. А може, залишимось, хлоп
ці, га, хлопці?

— Звикай.
1 Альошка йде за всіма.
— Цього не можна забути. 

Так, як не можна забути лю
дей, котрі вчили нас тримати 
в руках кельму. Забути мозо
лі і, з незвички, велику втому. 
І перші успіхи. І тс, як раділа 
наша бригада, коли їй при
своїла звання Імені 50-річчя 
Великого Жовтня, і як суму
вали, коли когось спіткало ли
хо. НІ, не можна викреслити з 
пам’яті цього мелодійного гур
коту будови, її запаху, людей, 
— розповідає одна з штукату
рів.

Рнмми я не застала — десь 
в трест подалася. Але таке 
враження, що вона незримо 
присутня на будові. Жодного 
зайвого слова — можна і в пе
рерві поговорити. Ніяких за
пізнень чи прогулів — брига
ду не підведи.

їх чотирнадцять. Чотирнад
цять пар золотих рук, які ста
ли переможцями в ювілейному 
марші. Мені пощастило побу
вати в бригаді цих славних 
дівчат, де бригадир Римма 
Іванова.

Рівно лягає розчин. 1 на 
чистій стіні починають витан
цьовувати зайчики. Я слідкую 
за їх руками і запитую Олю 
Легак:

— Чи е людина, котрій ти 
заздриш?

—Я ненавиджу цс слово.
— В хорошому розумінні...
— В будь-якому. Але люди

на, на котру я хочу бути схо
жою, е. Вона — моя ровесни
ця. У неї ніколи немає вільно
го часу...

В обідню перерву мені по
щастило ближче познайоми
тись з цим колективом. Дів- 
чата-штукатури розповіли, що 
Ліна Сало навчається в полі
технічному інституті- Мене за
цікавило, чому вона пішла у 
вуз, може, через тс, що всі 
йдуть? А попа:

— Скажи, а навіщо люди чи
тають книжки? Хіба тільки 
для того, щоб здаватись ро
зумнішими?

Робота. Інститути. 
Технікуми. Дівчата 
бо постановили па 
«ІЦоб псі мали середню осві
ту!». Похвастались, що так 
грати на акордеоні, як Валя 
Кононова, ніхто не вміє, а ще 
вона удостоєна звання кращо
го штукатура. Це, коли прохо
дили. загальиотрестовські зма
гання і їх бригада зайняла 
перше місце. Клапа Бондар, 

-крім своєї роботи, любить ма
шини. Мріє набути ще профе
сію водія.

— Водій - штукатур, ото 
звучатиме! — добродушно кеп
кують подруги. — Будеш на
реченого на комсомольські збо
ри привозити, бо Марина сво
го Володьку за руку водить...

Марина Токар ніяковіє. Ба
гатьом хлопцям відмовляла. 
Подруги дивувались: «Принц.’» 
ждеш?» Та хіба можна було 
признатись, що не принца, а 
Володьку...

На п’ятому поверсі гуляє со
нячний вітер. Скоро прийдуть 
новосели і в цей будинок. А 
скільки їх вже побудували?
На Башкирській вулиці (И-

Школа, 
вчаться, 
зборах:

квартирний, на 12 кооперативі
— теж такий, гуртожиток на 
вулиці Миру, будинок медика і 
ще, і ще.

Це тільки за два роки. Піс
ля закінчення Кіровоградсько
го професійного училиіца дів
чата всією групою захотіли 
стпорити свою бригаду. Ось 
так І працюють. Всі разом. 
Правда, є в них ще Надія 
Шачковська. Вона вже років 
п’ятнадцять на будовах пра
цює. Звуть дівчата її мамою. 
Бо вона допомагає, радить. А 
вони діляться з нею дівочими 
таємницями.

— Дівчата, а завтра до під
шефних ідемо, — каже Римма 
Іванова. — Чи все готове?-

— Готове, — навперебій, гу
кають дівчата. — І подарунки, 
і бібліотека. Тільки квіїн ще 
треба купити.

Підшефні — інваліди Вітчиз
няної війни. Дівчата чдсто хо
дять до них. То кОпцсрт влаш
тують, або просто відвідають, 
розкажуть про свої діла ком
сомольські.

— ІЦо приготували 50-річчю 
ВЛКСМ? Перш за все — доб
ре працюємо. Прогулів не ро
бимо. Своєму управлінню по
дарували до свята бюст Чер- 
нншевського, на якому золоти
ми літерами кожна написала 
свої соцзобов’язапня. Змагає
мося з бригадою малярів бу
дівельного управління № і 
Володимира Луигала. Посади
ли багато дерев, відпрацюва
ли близько ста людино-годин,
— діляться дівчата своїм» ус
піхами.

Дівоча кімната в гуртожит
ку. Тут і дискусії після спек
таклю, а коли хороша книж
ка, то щоб всі прочитали. Ну, 
а якщо вже хтось закохався— 
таємниць нема. Подруги ж!

Я прощалась з дівчатами бі
ля будинку, який вони зараз 
доводять до ладу на вулиці 
Карла Маркса. Відійшла I по
глядом відчула, які вони теп
лі, ці гарні новобудови. Ні, не 
тому, що осіннє сонце яскраг 
по світило, а тому, що до стін 
торкаються ніжні, гарячі руки 
дівчат-штукатурів. Воин бу
дують місто з теплого каменю.

Л. ПОПРАВКО.
Трест «Кіровоградпромбуд», 
Будуправління № 3.

Під 
здійснено 
граму наукових і науково- 
технічних експериментів, 
успішно випробувано но
ву конструкцію космічно
го корабля.

Спинившись 
них етапах освоєння 
смічного простору, 
демік М. В. Келдиш від
значив, що недавній політ 
«Зонда-5» розкрив перед 
космічною наукою 
можливості. 
18 вересня

на голов- 
ко- 

ака-

нові 
Облетівши 
Місяць, 

«Зонд-5» повернувся до 
Землі з другою косміч
ною швидкістю і привод
нився з заданому районі 
Індійського океану. Політ 
«Зонда-5» — це важли
вий етап на шляху даль
шого розвитку дослід
жень далекого космічно
го простору. Новим ве
ликим кроком на шляху 
освоєння космосу був 
політ корабля «Союз-3», 
пілотованого Георгієм Ти
мофеевичем Береговим, 
і автоматичного корабля 
«Союз-2», який був ви
користаний для експери
ментів по зближенню І 
маневруванню двох 
смічних апаратів.

Космічні кораблі 
юз», повідомив М. 
Келдиш, мають широкі 
можливості маневруван
ня а космічному просто
рі, що має величезне зна
чення для розв'язання 
найрізноманітніших зав
дань. Вони обладнані си
стемою автоматичн ого 
стикування, яку вже двічі 
було перевірено при пар
них польотах супутників 
серії «Космос».

Під час польоту на ко
раблі «Союз-3», сказав на
прикінці М. В. Келдиш, 
Г. Т. Береговий здійснив 
велику програму науко

ко-

«Со- 
В.

Завтра минає 25 років 
Президія Верховної Ради 
орден Перемоги та орден 
ніші полководці Великої

Ордени-ювіляри

удостоєні першої з цих нагород. А друга 
відзнака солдатської доблесті прикрашає 
груди тисяч воїнів, які виявили особливу 
мужність і відвагу в боях.

Більше двохсот ветеранів Великої Вітчиз
няної війни, які живуть нині на Кіровоград- 
шині, з гордістю носять орден Слави. Три
надцять з них — кавалери всіх трьох його 
ступенів. «Молодий комунар> сердечно ві
тав вас, дорогі товариші, з цим ювілеєм.

З того дня, коли 
СРСР встановила 
Слави. Нанвидат- 
ВІтчизняно'і війни

вих досліджень. Харак
терно те, що поряд з гео
фізичними, астрономіч
ними і медико-біологіч- 
ними дослідженнями кос
монавт провадив^ спосте
реження за тайфунами, 
циклонами, лісовими по
жежами.

Слово надається Герою 
Радянського Союзу льот- 
чику-космонавту, докто
рові технічних наук К. ГІ. 
Феоктистову. Він розпові
дає про будову кораблів 
типу «Союз», призначе
них для проведення нау
кових і технічних дослід
жень на орбіті супутника 
Землі.

Тривалість польоту ко
рабля «Союз», відзначив 
він, визначається програ
мою конкретного польо
ту і відповідними запаса
ми їжі, води і робочого 
тіла в системі регенера
ції. На кораблі «Союз» 
можливе здійснення по
льотів тривалістю до ЗО 
діб. Під час польоту в 
кораблі можна перебува
ти 
зі 
В орбітальному відсіку 
розміщуються нау к о в а 
апаратура, частково апа
ратура керування і зв’яз
ку, переносна телевізійна 
камера і т. ін. Відсїк має 
4 ілюмінатори. Спускний 
апарат призначено для 
розміщення екіпажу при 
виведенні корабля на ор
біту, при маневруванні на 
орбіті і спуску на Землю.

Зовні на корпус, про
довжував К. П. Феоктис
тов, наноситься спеціаль
не теплозахисне покриття 
для захисту від аеродина
мічного нагріву при спус
ку на Землю.

Завдяки зовнішньому 
теплозахисному покрит
тю корпусу спускного 
апарата і внутрішньому 
шару теплоізоляції кабі
ни, яка відіграє одночасно 
роль звукоізоляції, темпе
ратура в кабіні на момент 
посадки, не перевищує 
25—ЗО градусів Цельсія.

Вчений зазначив, що в 
конструкції спускного апа
рата корабля «Союз» ви
користано принцип спус
ку з аеродинамічною 
якістю. Це дає змогу зни
зити перевантаження, які 
діють на екіпаж на ділян
ці спуску в атмосфері до 
Зг—4 одиниць (порівняно 
з 8—10 одиницями при 
балістичному спуску).

При спуску з орбіти 
після гальмування апара
та в атмосфері на висоті 
близько 9 км розкриває
ться гальмовий і потім 
основний парашут, на яко
му і здійснюється призем
лення. Безпосередньо пе
ред приземленням на 
висоті близька 1 метра 
спрацьовують гальм о в і 
порохові двигуни м’якої 
посадки.

Далі К. П. Феоктистов 
спиняється на функціях 
екіпажу корабля типу 
«Союз» при поєднанні ав
томатичного і ручного 
керування польотом. В 
завдання польоту кораб
лів «Союз-2» і «Союз-3» 
входили опрацювання ав

томатичних режимів робо, 
ти систем та устаткування 
кораблів і, зокрема, авто
матичного режиму збли
ження, опрацювання ряду 
основних режимів ручно
го керування кораблем, а 
також проведення науко
вих і технічних експери
ментів.

Потім перед учасника
ми прес-конференції ви
ступив член-кореспондент 
АН СРСР О. Г. Газенко.

Широка наукова інфор
мація, одержана в резуль
таті польоту космічних

у звичайному одя- 
без скафандрів.

кораблів «Союз-2» і 
«Союз-3», сказав він, об
робляється, і докладні 
результати будуть опуб
ліковані у спеціальній на
уковій літературі. Проте 
вже зараз можна підбити 
деякі попередні підсум
ки медико-біологічних до
сліджень.

Виступає льотчик - кос
монавт Георгій Берего
вий. Будова корабля, ка
же він, надає широкі 
можливості для виконан
ня космонавтом заданої 
програми науково-техніч
них експериментів. Кора
бель «Союз-3» є косміч
ним апаратом нової кон
струкції і має значно 
більші можливості, ніж 
кораблі типу «Восток» і 
«Восход». Він відрізняєте» 
ся від них не тільки знач
но більшими розмірами і 
компоновкою, але і но
вими конструктив ними 
вирішеннями систем ко
рабля.

Виконуючи політ, ска
зав космонавт, я разом з 
усім нашим народом пе
реживав почуття гордості 
в зв’язку з новим видат
ним досягненням радян
ських учених, конструкто
рів, техніків і робітників,» 
які створили чудовий кос
мічний корабель «Союз- 
3».

Я з особливим задово
ленням проводив сеанси 
телевізійних репортажів з 
борту корабля, показуючи 
і розповідаючи про його 
будову та особливості. 
Телевізійні системи кораб
ля працювали чітко і ста
ло. Так, в одному з сеан
сів після проведення екс
перименту по спостере
женню світил я демон
стрував схему проходжен
ня зірок, зарисовану в 
бортовому журналі. Мої 
товариші на Землі, прий
маючи цей телерепортаж, 
залишились дуже задово
лені.

Космонавт розповідає 
про посадку. Спуск ко
рабля з орбіти був керо
ваним з використанням 
аеродинамічної якості і 
посадкою в заданому ра
йоні. Перед спуском я 
провів орієнтацію кораб
ля в просторі за допо
могою ручної системи ке
рування і включив програ
му автоматичного спуску. 
В заданий час точно спра
цював гальмовий двигун, 
забезпечивши необхідний 
імпульс. Корабела уві
йшов у густі шари атмо
сфери, при проходженні 
яких у роботу включила
ся система керованого 
спуску.

Приземлення відбувало
ся за допомогою- парашут
них систем, а в безпосе
редній близькості від Зем
лі. включилися двигуни 
м'якої посадки. Поруч з- 
місцем посадки стояв вер
толіт, який мене чекав.

Герой-космонавт навів 
цікаві подробиці про свій 
«побут» у кабіні кораб
ля. Від ЦІєі розповіді про 
«комфортні умови» життя 
В КОСМОСІ віяло спокоєм, 
не тільки свідомістю ви
конаного обов’язку, але і 
впевненістю в теплій під
тримці і піклуванні всьо
го народу, партії.

Наприкінці свого висту
пу Г. Т. Береговий сказав 
Я син мого багатона
ціонального радянського 
народу, щасливий, що 
виконав завдання Бать
ківщини і готовий викона
ти будь-яке завдання пар- 
Т,Ь уряду і нашого наро
ду в ім’я прогресу, миру 
і щастя на землі.

Потім космонавт і вчені| 
відповідали на запитання: 
журналістів.

Іппімімяии.
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Валерій ЮР’ЄВ, 
лауреат премії імені Юрія Яковського
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п л^ССЯпК- к^юметР<в розкинулися володіння колгоспу імені 
Правды» Дооровеличківського району. Головує в артілі моло

дий комуніст, вихованець комсомолу Станіслав Дерев’янко. Йо
му та юним господарям села присвячую ці рядки...

Автор,

На журавлиних крилах плавиться 
Сліпучість вранішніх зорип,
А Жовтень — просто почішається, 
А Жовтень входить у двори.
Не туманами і пе мряками, 
Ознака інша цін порі...
Туге зерно пливе із закрамі». 
Шишки готують матері.

------ Славко! А ходн-но сюдн...-
На межі всміхнеис обличчя Якова Никнфо- 

ровнча Бобиря, літнього чоловіка, що голо
вує в сусідній артілі «Прогрес».

Ну, а дівчата, як і треба, 
Сніданок з’ївши на льоту,. 
Глянь, приміряють вже иа себе 
Учора куплену фату.
Перед люстерком, наче горлиці, 
Закриєш очі... Ех, краса!
Лоскоче плечі не коса,

ІТо голубок коханий горнеться...
То красна осінь починається, 
То входить осінь у двори» 
Вона чола твого торкається, 
Зустрінь її, заговори...

— Зупиніть машину, негайно зупиніть маши
ну! Хіба можна так люто гнати, хіба хочете 
загубити мене казна у яких гонах? Гляньте — 
мене немає поруч з вами, є тільки важкий за
пилений чобіт, що механічно тисне па газ, ви
жимає з мотора останні кілометри... А сам я 
давно виплеснув за дверцята оцього степового 
«броньовика»... Оберніться... Аж ген, край 
дороги, синіють сокирки. Там, на зібганій полі 
мого плаща,, гріється на сонці червонуватий 
москалик. Та зупиніть же! Мої пальці роз
грібають у лісосмузі дзвінке листя, бачите, на 
долоні — білий гриб. Візьміть. Чуєте. ЯК він 
пахне? Та беріть, беріть, чого там... Нодару- 

- оав би вам всю осінь, так не приходить, до 
'іеие той художник, що вміє малювати осінь. 
Все приходять якісь не такі. То одні фарби 
сунуть під ніс, то інші... А моя ж лісосмуга, 
бачите, яка...

Крізь кукурудзяні заграви.
Крізь дим" їдучих сигарет. 
Крізь лісосмуг принишклі трави 
Гримить машини довголет.
Вона пе знає супокою» 
Вона не знає тишини.
Землі не чує під собою, 
Як ті гадячі стригуни.

"'7 ' -

Його підступно хтось образив 
Його принизить хтось посмів? 
Він весь кипів німим екстазом: 
Н» чорних крилах власних брів»

Летить не день, не два, ие тиждеї!?-', 
Пилюки вихор без- кінця...
І ка плечах сорочка вишита 
Повечоріла з комірця,
Вже на колесах тліє гума.
«ж® аа капоті лак поблід,
«же па чоло спадає думі, 

при дорозі красен

Зійде з машини.
Геп за голами
Розпалить соняхи сухі,
І стануть обрії червоними 
Між балакучих пастухів.
Вік разом в полі з трактористами 
Поїсть гарячих галушок, 
Він крізь любов очима чистими 
До серця доброго дійшов.

кучером був?

Воно й зараз 
передку опн-

— Читав останні зведення в районці?
— Переглядав, Якове ІІикифоровичу.
— І як це ти вмудрився мене обскакати 1 

ПО м.’ясу, і по возні?..
—• То не я.
—А хто ж?
—• Люди.
Бобир іронічно змірює з ніг до голови 

струнку постать Станіслава... Мабуть, думає: 
бач, таке молоде, і — на тобі — голова... Та 
ще й досвідчених голів обскакує...

Не висловлює Яків Никифорович своїх ду
мок, підходить ближче до Станіслава, в очах 
ясніють вогники:

— Молодець, Станіславе Григоровичу!
Потім, ніби щось пригадавши, посміхається 

широко,, лукаво:
— А пам'ятаєш, як ти в мене
— Чого забувати?
— Отож. Але я не про те... 

виходить якось так, що ти — в 
нився, а я з задку трясуся...

— Якове Никнфоровичу, — Станіслав, як І 
завжди, спокійно заговорив до Бобиря. — 
Невже в цілому районі є багатший колгосп, 
ніж у вас?

— Та воно то так, — майже перебив 
старший голова молодшого. — Але нині 
такий — дивись в обидва, не дрімай,, бо 
І гляди — обскакають...

Стояв Станіслав Дерев'янко край поля, 
бувався кремезною фігурою Бобиря..»

Крізь кукурудзяні заграви.
Крізь дим їдучих сигарет
Забіг на мить якусь у справах
У свій службовий кабінет.
Та тільки двері причинились —
Відкрив їх різко чоловік...
Кістлявих рук набряклі жили 
Товклись на човниках повік.
Сіріє в куряві фуфайка. -
Прошиті іскрами штани»
І біль в очах,
І хижу лайку
Котили в жилах буруни.

І кабінет хитнувся паче,
І на столі — гіркі слова,
■Тих болей погляди гарячі
Вдихав колгоспний голова.
І вікон блиск —
Як в річку канув:
— Ну, що відвідувач волів?
По сходах бігли до майдану
В фуфайку вкутані жалі.
1 голова — до столу тихо,
Немов тривожний лист в конверт...
Крізь дні вітрів, добра і лиха
Гримить машини довголет.

— От ви кажете — Манько, а я ніяк 
не второпаю: за що Сергія з головуван
ня на вороних прокатали? Ніби ж і гос

подарство було в ажурі, і люди не скар
жилися...

— Старієш, сусіде, коли не можеш роз
торопати оцю бараболю. Ои, на виду, 
Пам'ятники Манька — приміщення для 
скотини... Одні стіни, як бубон з парши
вої вівці... Дошки, колодій навіть цвяхи 
при Сергію розбазарювалися. А Стані
слав Григорович, бач, сказав: зась! Он 
які два корівники воздвигнули, а який 
закрам для хлібця, а школу...

Діди змовкли.
Десь у високості гримотів реактивний 

літак.
.Діди прикладали до очей долоні, скла

дені човниками, довго дисплея вгору. Не 
на літак.

—-Ні хмарини.
— Другий місяць курява очі випалює.

Спиває сум, тяжіє голова:
Хоч недоспав,
Хоч рано встав- до світу
З його турбот, — як визріють жнива, 
Коли з весни лиш збрунькувався вітер..
І хто в цім винен?
Де тут корінь зла?
Маленький жайвір б'ється в сірій 

млості,
А мати ж йому доленьку дала, 
Щоб він крилом дзвенів у високості!
Нема проблем і вічності нема 
У рості німба соняха-владика...
Я бачив:
Голова веселку кликав, 
Аб<г хоч та не ніжилась дарма.
Всі ждали дива. Блискавки ромах. 
Аж білий сон спливав голубувато.
І голова, накинувши плаща, 
Спішив порану від нічної хати.

Вливавсь, буденний, у суворість дня, 
В святу реальність колосу і тиші. 
І погляд доньки душу піднімав. 
Голубив радо пелюстками вишень. 
А поруч — люди на роботу йшли. 
Спішили ХЛОПЦІ і ДІДИ спішили, 
І на доярці вицвілий халат 
Над пружним станом розвівавсь 

вітрилом.
Кудись летіло, рвалося, гуло,
А тут — лиш дощ у вижданих зіницях! 
І все ж, як сонце, встало над седом — 
Лягла па руки свіжість паляниці.
І він відчув: як визріва вино, 
Як на тонких прожилках свіжолисту 
Переливається туге зерно
Ясними згустками янтарного намиста.

' Співали треті півні.
1 Тусклый місяць схилив, над селом сво
го тонкого серпа, гострим лезом розрізав 
уемкі хмари. Дерев’янко відійшов од вік- 
Ча. Б прочинені двері видко, як розмета
лася па ліжкові п’ятирічна донька, тро- 
хй Далі — син Олег.

■р Ростуть...
Знову схилилася над столом русям 

голова, знову гортаються сторінки. А за 
вікнами — грім, потім ще і що.

Заплакала маленька Аллочка. 
Підхопився.
Дівча перевернулося па другий бік, 

заснуло.

А блискавиць розгойдані десанти, 
А грому вихлюп гуготить, не вщух.., 
Дитя моє, весела мить троянди, 
Ходи на руки запахом дощу.
Гінка теплінь змиває з листя порох, 
З пелюсток п’є рожевий сон-тумап, 
А в морі неба золотистий короп 
На водорослях нишком задрімав.
Дитя моє, летімо з цього дива, 
В зелену’ гавань степових озер. 
Там очі неба в голубім розливі, 
Там вітру кінь під обрієм завмер.
На пас чекає. Схопимось за гриву. 
Неси, буланий, в далі осяйні! 
Хай долею привидиться мені 
Твій тихий колос на гарячій ниві.
Я понесу його, як понесу! 
Не на руках, а на вітрилах думи, 
Усе, що маєм: розум і красу 
Віллєм у степу стужавілий струмінь. 
...Так і заснув. Але крізь перший соц — 
Мале дівча збирало листя клена, 
Співуче серце билось в унісон 
Із пульсом хмар па обрії зеленім.
А з кошика, що виснув на руках, 
Котились яблука, багріли полуниці. 
Спинися, дошо! Дай мені напиться 
Блаженних дум з блаженного вінка. 
Щоб так віки! Не помирати, ні! 
Безсмертя наше в простім одкровенні.' 
Не спеку губ цілуєм день при дні, 
А промінь сонця у тугій півжмені.

Станіслав підвівся з-за столу, накинув пла
ща, майже до розлету широких чорних брів 
натягнув картуза і тихо вийшов з хати.

Біля ферми вже чулися стукоті! відер, дзень
кіт вил, жіночі голоси. «Коли ж вони виспа
тися встигли?» — подумав. — «Хороші дівчача. 
Лііля Васильченко і Оксана Гнилуша вже річ
не зобов'язання перевиконали!»

•— А як тут мої комсомолочкн?
— Женихів ждуть.
— А придане готове?
— Гляньте в бідони, в табель, то Гі запиту

вати не будете, — це Ганя Вовненко.
В дверях з’явиася старший зоотехнік Іваіі 

Лсонтійович Бужсннця. Голова пішов йому 
назустріч.

— Доброго здоров’я!
— А хай йому... За день так набігаєшся, що 

й за піч ноги не спочивають. Болять. Особли
во здорова, на неї все налягаю... А' поране
на — нічого...

Помовчали.
— В Карпатах..^ Метрів з п’ятнадцяти сіко

нув фриц Із автомата...
Станіслав зроду не бачив війни: йому лише 

двадцять вісім. А слова Буженині кольнули 
прямо в серце. Цілий день перед очима — то 
донька, то зоотехнік... «Треба поберегти Івана 
Лсонтійовича...»

...Земні вруна озимини бігли обабіч дороги, 
скрекотухи-сороки проносилися перед маши
ною. Якийсь дивний степ у ЦЮ пору. ТИХИЙ. 
Причаївся в чеканні чогось таємничого... Та 
он з-за вибалку показався трактор: доорює 
останню смугу, а ієн далі — теплі платки дів
чат. Посміхнувся Дерев’янко, згадавши, як , 
кілька тижнів тому майже за петельки брала 
його ланкова Ніна Пуля. 1 справедливо: за
трималася машина, а дівчатам не терпілося 
якомога швидше буряки вивезти.

Будуть весілля цієї осені!

Музики вдарять, бубни глухо 
На всю Липняжку загудуть.
І чарка з вихлюпом по кругу
Піде за піснею в саду.
1 голова — не головиху, • 
А, може, Надю Кочубей 
В танок поклцче... <
Справжній вихор 
Злетить у небо голубе!
А нині — дня і ночі мало, 
Робоча мить за кпи тю йде, 
Тож нам батьки заповідали 
Грядущий день — Великий день!
Копгосп імені «Правды* 
Добровеліічківського райоїгг.

Фото Василя КОВПАКА.
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Що за хлопець Тьєп!
ДО 
ДО

ї?
Тоєн. Мужній, красивий То- 

єн. Як палко горять ного очі, 
ноли він говорить про батьків
щину. І якою ненавистю спа
лахують вони, коли, зібравши 
братів Лі, Кієма і Тьєпа, до
рослий Тоєи розповідає про 
Агресорів.

«Бити, знищувати їх неіцад- 
но». Це запам’ятав 14-річннй 
Тьєп.

Тоєн сьомий рік у в язниці. 
Лі і Кієм — четвертий. Дру
гий рік за гратами батько. 
Звірі в зелених уніформах спа- 
Аилн хату.

Тьєп не раз бував у джунг
лях. Бачив, як важкою лавя- 
иою пробирались лісом слони. 
Поряд з собою чув могутнє 1 
Хиже ревище тигра. Але ні 
тигр, ні дикий слон не зачепи
ли хлопця. А прийшли амери
канці, звірі в зелених уніфор
мах, і розігнали сім’ю, спали
ли хату.

Тьєпу не звикати до джунг- 
$Гв. Не звикати до страшного 
(Голосу господаря хащ — тигра.

Шлях до друзів неблизький. 
Та Тьєпа він не лякає. Дню
вав на деревах, щоб не зустрі
тися з нарядами американців, 
а до Демократичної республі
ки простував ночами. Дерева 
розступалися, звірі давали до
рогу. йде юний месник. Несе 
в серці жагучу ненависть 
чужинців, велику любов 
рідної землі.

Тьєп в рядах народної 
мії. Пасує хлопцю форма,
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Братченко
Таня Братченко — учени

ця Кіровоградського музич
ного училища. У вільний від 
навчання час пише вірші. 
Вони допомагають їй глиб
ше зрозуміти музику, повні
ше поринути у світ прекрас
ного.

ар- 
______________ ... __, па
сує карабін, про який мріяв 
Віїі ще вдома, у Південному 
В’єтнамі. За батька, за братів 
Тоєна, Лі і Кієма мстнвся 
юний Тьєп. За рідне село ФІок.

В Демократичній республіці 
знайшов Тьєп і свою роди
ну — студентів інституту іно
земних мов. А коли закінчив 
інститут, повітряний лайнер 
приніс його в степове місто 
Кіровоград. Тьєп має допома
гати своїм землякам Данг 
Ману (або просто Ману, як 
називають його курсанти Кі
ровоградської школи вищої 
льотної підготовки), Дау Фіє- 
ту, Лиу Тхаю, Фам Тіню і ін
шим оволодіти премудростя
ми спеціальності штурмана 
цивільної авіації.

Від України юні в’єтнамці в 
захопленні.

— Білі обличчя, голубі, сірі, 
карі очі, — говорить Чионг 
Конг Тьєп. — Такі ми бачили 
у американців. Але Борис Ко
роленко, Володя Плотський, 
Володя Скарбовійчук, Равіль 
Баїшев, Олег Макошев — то 
наші друзі. Вони допомагають 
нам вчити російську мову, до
помагають у навчанні. Особ
ливо, коли справа стосується 
——.......- ——••------ тер-

ВЕРНОСТЬ
Не изменят небесам 
Птицы,
И »имой весне лесам 
Снится,
Не изменят корабли 
Морю,
Не изменят журавли 
Воле.
Верен сабельный

клинок
Стали,
А извилистость дорог 
Далям.
Зимней вьюге верен

снег
Первый. 
Сердце, будь

Верным.
г. Кировоград,

и ты 
навек

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

БК 02407, ОН S7,

АВЕСШ 1933 ро
ку и Долинській 
діяла виїзна ре
дакція «Комсо
мольской прав
ды». Очолював її 
товариш Вельмін. 
З членів цього ко

лективу пам'ятаю товаришів 
Гольдфарба і Ліно Криле
ву. У вагоні редакції ми 
часто проводили наради, на
креслювали плани сумісних 
ДІЙ.

Дуже любив Україну Вельмін, любив співати українські пісні. Та концертами ми не обме
жувалися. Агітували підписуватись па позику, за впровадження на ланах колгоспів нових 
сільськогосподарських культур і правильної сівозміни».

Так згадує часи перебування виїзної редакції «Комсомольской правды» п Долинській ак
тивний член загону культармійців-«синьоблузник1в», створеного на початку тридцятих ро
ків, К. М. Добровольська.

Розповідь Катерини Миколаївни зацікавила мене, і я вирішив написати в «Комсомольскую 
правду». Невдовзі одержав відповідь і фотознімки кількох номерів газети, ознайомитися 
з якими і пропоную сьогодні молодим читачам газети.

У МОЛОДІ
ДФсІШППШріМ

Г. ПОЗНЯК, 
журналіст.

»» ТОГО ЧАСУ минуло більше тридцяти п’я- 
ти років. Середній вік членів нашої брига

ди тоді ледве досягав двадцяти п’яти років. 
Та в багатьох із нас вже був і комсомоль
ський, і журналістський досвід. Кожен вважав 
для себе за високу честь відправлятися за пу
тівками «Комсомольской правды» на важкі і 
важливі завдання.

Квітень 1933 року. Наш спеціальний вагон 
прибув на станцію Долішська. Напроти вагону 
впднілася будівля пошти. Наборщики і друка- 

. рі (їх було троє) відразу ж розвернули похід
ну друкарню, а ми, журналісти, пішли знайо
митися з керівниками району і з станом справ 

’ на весняній сівбі. Зустріли нас доброзичливо.
Наступного дня, цс було 15 квітня, вийшла ' 

«Комсомольская правда» п Долннському ра
йоні за номером першим на двох сторінках. 
У «віконці», або, як зараз говорять, в «шпіге
лі», поряд з заголовком повідомлялось про 
прибуття виїзної редакції, яка ставила своїм 
завданням допомогти району у проведенні вес
няної сівбн. На першій сторінці під загальною 
«шапкою» «Весна — це фронт І» була вміщена 
стаття секретаря райпарткому Киссльова, го
лови райвиконкому Ліаксимсика і секретаря 
РК ЛКСМУ Найдена, яка закликала комсо
мольців і молодих колгоспників виводити свої 
загони «на лінію вогню». На другій сторінці 
під рубрикою «Вдаримо по попівсько-куркуль
ській пасці» друкували різноманітні замітки 
про польові роботи і ставлення до колективної 
праці. їх об'єднувала «шапка»; «Не вийшов 
у поле — зрадив колгоспові».

Так почав свою роботу колектив вагону ре. 
дакції «Комсомольской правды». В його склад 
входили В. Вельмін, Л. Гольдфарб, С. Вино
градов, А. Крилова, С, Шаховський, М. Бул
гакова і Н. Айзенберг.

16 квітня «Комсомольская правда» виходила 
в Долинській двічі. В останньому терміновому 
номері був вміщений кореспондентський мате
ріал з Братолюбівки — тривожні сигнали про 
відставання, неорганізованість, запущеність. 
Тривожні вісті і донесення кореспондентів над
ходили І з Казанківської та Долннської Л1ГС. 
В «штабі» їх уважно вивчали, готували До 
друку. Так день у день протягом півтора міся
ців велась напружена робота — організатор
ська, літературна, редакційно-видавнича і ма
сово-політична.

Чітко викреслювались теми газетних висту
пів. Визначались постійні рубрики. Ось деякі 
з них: «Посієш краще — вродить більше», «Чи 
виконуєш свою норму?», «Перевіряємо вико
нання договорів ЛІТС з колгоспом», «Оточимо 
комсомольською турботою колгоспного коня», 
«На прополці -— попереду комсомолки». Ці 
рубрики привертали до себе увагу, били в 
ціль. ..

«Чотири дні в колгоспному осередку». Під 
такою рубрикою був надрукований матеріал 
редакційної бригади, який показував, як ком
сомольці колгоспу «Червоний маяк» взялися 
за справи: в двох польових бригадах створили 
комсомольські групи, вибрали групкомсоргіп, 
всім комсомольцям дали конкретні доручення. 
І ожив осередок. Стала збиратися молодь, зД-

говорили про наболілі питання, почали контро
лювати організацію громадською харчування 
в польових бригадах, проводити читки газет, 
розучувати пісні. Та найголовніше — комсо-. 
мольці почали показувати приклад в колгосп
ному виробництві, по догляду за кіньми, бе
режливому ставленні до майбутнього врожаю.

Деякі епізоди і події, що проходили тоді в 
Долинській, стали відомі всій країні. В перших 
числах травня в спеціальному бюлетені виїзна 
редакція повідомляла про геройський подвиг 
тракториста Михайла Горильського, який 50 го. 
дни (5 змін) безперервно працював па тракто
рі. Про цс писалося і на сторінках центральної 
«Комсомольской правды». Потім молодого ге
роя-тракториста оспівав у своєму вірші Дем’яп 
Бєдний. В центральній «Комсомолке» знахо
дили своє місце і будні комсомольців Долин- 
іцини. Зараз, коли минуло три з половиною 
десятиріччя, ці будні здаються дивними і ге
роїчними. Як бойовий клич, звучали слова над 
розворотом в першотравневому номері: «Воро
га перемагаємо високим урожаєм». А напере
додні свята листівка кликала: «Першотравень 
провсдс.мо в полі».

Останній номер «Комсомольской правды» в 
Долннському районі був випущений ЗО травня. 
Всього було видано 45 номерів. Як сказав 
якось начальник політвідділу Долннської ЛІТО 
Міхін, ці газети нагадували фронтові листівки. 
В останньому номері надрукована постанова 
райкому партії, яка високо оцінювала діяль
ність виїзної редакції і її допомогу району; 
Про роботу вагону-редакції «Комсомольской 
правды» в Долннському районі була спеціаль^ 
на постанова і Дніпропетровського обкому пар
тії (Долинський район входив тоді до Дніпро
петровської області). В ній вказувалось, що 
поряд з оперативним висвітленням ходу сівби 
виїзною редакцією були поставлені важливі 
господарські і внутріспілкові питання — про 
якість сівби, запровадження шахової сівби, 
вирощування кінського молодняка, організацію 
комсомольських груп, методи конкретного ке
рівництва первинними організаціями.

В архіві редакції «Комсомольской правды» 
зберігся повний комплект випущених її виїз
ною бригадою в Долннському районі газет. На 
обкладинці напис: «Комсомольская правда» у 
комсомольцев Долинщнны». Тут зібрані всі 
номери від першого до сорок п'ятого. Зберег
лися комплекти і випущених вагоном-редак- 
цією барвистих газет-плакатів. Одна з них 
розповідає, як проводити шахову сівбу, дру
га присвячена шефству комсомольців над ви
рощуванням кінського молодняка. Ще є зра
зок випущеного масовим тиражем макета для 
випуску стінних газет у польових умовах.

У дні спяткуванпя піввікового ювілею Ленін
ського комсомолу ми раді поділитися споми
нами з тими, чиї батьки і діди закладали 
основи нового світлого життя.

готовності допомогти 
що характеризує стосунки ук
раїнських і в’єтнамських ком
сомольців.

Вийшли Данг Май, Дау 
Фієт, Ла Вінь, Лиу Тхай, Фам 
Тінь на суботник, щоб кошти 
відіслати у фонд Батьківщи
ни. Побачили радянські хлоп
ці, і поротно туди ж.

— Не було часу нашим дру
зям займатися спортом, — 
розповідає секретар комсо
мольської організації ШВЛП 
Леонід Котляревський. — Ко
ли кожної миті стискаєш гвин
тівку в чеканні нападу воро
гів, тоді не до інших занять. 
А зараз хлопці дивляться ор
лами, бо разом з нами і на 
ранковій гімнастиці, і на во
лейбольному майданчику.

— Як життя, хлопці? — за
питав я, завітавши в кімнату 
гур/ожнтку, де живуть в’єт. 
намці.

— Яблука у вас смачні. 
Смачні на Україні яблука, — 
з задоволенням повторив Данг 
Ман, підбираючи російські 
слова.

Тьєп пояснив, що хлопці 
їздили в приміський колгосп 
збирати врожай фруктів. Там 
і сфотографувалися. А фото
графував Данг Ман.

Це також один з епізодів 
теплої дружби радянського 
хлопця, курсанта Олега Мако- 
шева і в'єтнамського комсо
мольця Данг Мана.

Олег вчив Мана фотографу
вати, Разом вибирали україн
ські пейзажі, разом просид
жували в лабораторії. 1, на
решті, перед об’єктивом 
вчитель.

— У В’єтнам повезу фото, 
схвильовано мовив Ман. 
Покажу рідним мого радиш 
ського друга.

Олег Макошев і Данг Ліан - 
друзі. Нема між ними таєм
ниць. На вечорах разом, Ні) 
спортивних змаганнях — ра
зом. Разом читали і лист від 
дружини Данг Мана Тхі Бієу.

«...А найстрашніше — вбита 
маленька Хює», — прочитали 
раптом. Як хмара, ходив Олег 
кілька днів. Він би зараз по
летів у далекий В’єтнам по- 
мститися за життя маленької 
дівчинки, за горе друга,

Б. ШАРІП, 
спецкор «Молодого кб 
мунара»

В. ВЕЛЬМІН, Л. ГОЛЬДФАРБ, С. ВИ
НОГРАДОВ — журналісти, колишні 

працівники виїзної редакції «Комсомоль
ской правды».

м. Москва.
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художній фільм, Перша

спеціальних технічяих 
мінів.

Тьєп розповідає:
— Лін не знаємо, що таке 

зима. У наших вічнозелених 
лісах ця гостя не з’являється. 
1 раптом хлопці питають, що 
таке обледеніння. Я перекла
дач і мушу їм пояснити. Доб
ре, що поруч на самопідготов
ці — українські хлопці. Вони 
1 виручили.

<-..То наші друзі». Тьєп не 
помилився. Помітили якось 
хлопці, що у в’єтнамців немає 
годинників. Склалися, хто 
скільки міг, і купили кож
ному.

Та цо лише окремий штрих. 
Загальна атмосфера співчуття,

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 8 листопада. Пер

ша програма, 10.00 — Для шко
лярів. «Будильник». Святкова 
передача. (М). 10.30 — «Опера
ція «И» та Інші пригоди Шу
рика». Художній фільм. (М). 
12.00 — Наша афіша. (К), 12,05
— «Чернігівчанка». Телефільм.
12.30 — Для дітей. «Кнцьчин
Дім», Ліультфільм. 13.00 »-
«Співає Георг Оте», 13.30 — 
«Наша арена цирку». (М). 14.15
— «Жовтень у Москві». Теле
нарис, 14.30 — «Залицяльники», 
Музичний телефільм. (Львів), 
15.00"- Кубок СРСР з футбола, 
Фінал. «Торпедо» (Москва) *» 
«Пахтакор» (.Ташкент), (М),
17.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.45 — «КВН- 
SO». (М). 20.45 -» Інформаційне 
програма «Час», (М). 21.15 
Театр мініатюр «13 стільців», 
|М). 22.15 — «Він пішов Один»,

Новий 
серія.

СУБОТА, !) листопада. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика
для всіх. (М), 9.45 — Теленови- 
11Н. (М). 10.00 — «З днем народ
ження». Музична розважальна 
програма. (М), 10.30 — «Радя
чись з Леніним». Репортаж з 
заводу їм. Кірова. (М). 11.00 — 
«Наша афіша». (К). 11.05
«Пісня трактористки», (Одеса), 
11.25 — Фотохвилннка. (К), Н.?0
— Для школярів. «Казка йро 
Хлопчнша-Кибальчнша». Худож
ній фільм. (К). 12.45 — «Здо
ров’я», Науково-популярна про
грама. (М). 13.15 — «Шаховий 
альманах». (М). 13.45 — «Та
ланти твої, Україно». (Дніпро
петровськ). 14.45 —• «Інтернаці
ональний клуб «Погляду». 15,^0
— «Пісню дарує Варшава», 
Прем’єра телефільму. 16.00 »- 
«На меридіанах України», Ір.ЗО
— Програма кольорового телеї

.•15 - «Та- 
. (Днійро-

м> КІрмограД) >ул» Лунаадрського, 36, 
Телефонні секретаріату — 2*45*35, «ІД* 

ділі» - 2*45*36.
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бачення. (К). 18.00— «Вітання 
друзів». Концерт Молдавського 
естрадного ансамблю «Буку- 
рія». 20.00 — Інформаційна про
грама «Час», (М). 20.30 — «Він 
пішов один». Новий художній 
фільм. Друга серія. 22.00 — Д6 
дня Радянської міліції. Концерт 
Червонолрапориого ансамблю 
пісні і танцю ім. В; Александ
рова. (Кіровоград),

НЕДІЛЯ, 10 листопада. Пер
ша програма. 9.00 — Ранкова 
гімнастика для дітей. (М).9.15 
— Телеиовпни. (М). 9.30 — Для 
школярів. «Будильник». (М).
10.00 — «Для пас, жінки». Теле
журнал. (М). 10.30 — Для юна
цтва. «Шукачі», Телеклуб. (М), 
11.30 — «Наша афіша», (М), 
11.35 - «ТЕК-68», 12.00 - Для 
Школярів. іРобц з нами, роби, 
як ми, роби краще нас». (НДР). 
13.00 — Для воїнів Радянської 
Армії 1 ФЛоту. (М)< 13.30 —
«Лети, паша пісня», Докумеп-

тальний фільм. (К). 14.00 — Ку
бок Європи з боксу. (Польща), 
15.30 — «Народження пісні» та 
«Льотка», Телефільми. 16.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 18.00 «Музичний
кіоск» (М). 18.30 — Сьогодні — 
День Радянської міліції. 10. Се
менов — «Петровка, 38», Ви
става Київського драматичного 
театру ім. І. Франка. 21.45 ~ 
«Камертон доброго настрою»» 
(Львів),

ПОНЕДІЛОК, 11 листопада. 
Перша програма. 17,40 — До 
100-р|ччл з дня народження І?. І. 
Леніна. «Україна в 10 000 листі
вок». (Херсон). 17.55 *~ ФОТО- 
хвилинка. 18.00 —, Для школя
рів. «Ось так ми живемо». (Про 
Дніпродзерж'инську школу з ан
глійською мовою виклйдання), 
(Дніпропетровськ). 18.30 — Слу-

Чачам шкіл основ маркаизму-ЛЄг 
шиїзму. Філософія. «Матерія 1 
Свідомість». (М). 19.00; — Кої# 
Церт, присвячений Дню РадЯїІ* 
ської міліції. Передача з Креф 
лівського Палацу з’їздів. В Цй? 
рерві — те л двісті. 20.30 — 
Ф.ОР-4 -^}Ійна програма «ЧдС?- 
(М). 21.00 —, ТайЦюе засЛуЖи 
лий ансамбль танцю УРСІ^. 
(Дніпропетровськ). 21.50 -£ -іВу; 
лиці говорять». Телефільм.22.15 
— Кінопанорама. (М).

вМОЛОДОП КОММУ НА Р» й 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград»

Наступциіі Номер «Молодого комунара» 
вийде 12 листопада ц. р.
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